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APRESENTAÇÃO
No exercício de 2010, restou a Superintendência do Estado de Mato Grosso do
Sul, unidade descentralizada, diretamente subordinada a FUNASA Presidência, coordenar,
supervisionar e desenvolver as atividades da FUNASA nas sua5s respectivas áreas de jurisdição,
em especial, executar o planejamento de ações, planos e programas de trabalho; promover,
supervisionar e apoiar as ações relativas aos Programas estabelecidos no Plano Pluri Anual.
Acompanhar os processos de natureza jurídica na área de jurisdição da Superintendência Regional;
executar as atividades relativas ao desenvolvimento institucional, organização, qualidade,
normatização e racionalização de instrumentos, métodos e procedimentos de trabalho; executar as
atividades relativas à utilização e manutenção dos recursos de informação e informática; e elaborar
relatórios gerenciais e operacionais sobre as atividades desenvolvidas pela Superintendência
Regional.
Objetivando demonstrar o desempenho da FUNASA – Superintendência de Mato
Grosso do Sul, no exercício de 2010, atendendo art. 86, inciso VI da Portaria 1776 de 8 de setembro
de 2003, que aprova o Regimento Interno da FUNASA.
Elaboramos este Relatório de Gestão, que constitui uma das peças relativa à
Prestação de Contas Anual dos Gestores Públicos do Poder Executivo Federal, estabelecidos nos
moldes da Decisão Normativa TCU nº 107 de 27 de outubro de 2010, Portaria TCU nº 277 de 07 de
dezembro de 2010, pela Instrução Normativa do TCU nº 63 de 01 de setembro de 2010.
Sendo que, os itens da Decisão Normativa TCU n° 107 de 27 de outubro de 2010,
que não tiveram ocorrência ou não se aplica a esta SUEST, são: item 2.4.1.1. Programação das
Despesas Correntes; 2.4.1.2. Programação das Despesas de Capital; 2.4.1.3. Quadro Resumo da
Programação de Despesas; 2.4.2.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ; 3.1.
Reconhecimento de Passivos por Insuficiencia de Créditos ou Recursos 6.1.1 Relação de
instrumento de transferência vigentes no exercício de 2010; 6.1.2 quantidade de instrumentos de
transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios; 6.1.3 informações sobre
o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 2011 e seguintes; 12
gestão de tecnologia de informação; 14 informações sobre renuncia tributária; 15.2 deliberações do
TCU pendentes de atendimento ao final do exercício; 17 informações sobre composição acionária;
18 informações sobre fundos partidários; 19 ifnormações sobre fundos constitucionais; 20
indicadores de desempenho da IFES; 21 análise da situação financeira; 22 remuneração para
adminstração de empresas públicas; 23 contratações de consultores na modalidade “produto” e 24
ifnormações a respeito da desimobilização de ativos imobiliários.
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1. IDENTIFICAÇÃO – parte A, item 1, do Anexo II da DN n°. 107, de 27/10/10
QUADRO A.1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ – RELATÓRIO DE GESTÃO INDIVIDUAL
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Saúde
Código SIORG: 304
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Fundação Nacional de Saúde – Superintendência do Estado de Mato Grosso do Sul

Denominação abreviada: FUNASA/SUEST-MS
Código SIORG: 2207
Código LOA: 36211
Código SIAFI: 255012
Situação: ativa
Natureza Jurídica: Fundação do Poder Executivo
Principal Atividade: Promoção de Programas de Saúde, Federal,
Código CNAE: 8412-4/00
Estadual e Municipal
Telefones/Fax de contato:
(067) 3325-1499
(067) 3325-4307
(067) 3325-4308
E-mail: corems.gab@funasa.gov.br
Página na Internet: http://www.funasa.gov.br
Endereço Postal: Rua Jornalista Belizário Lima, 263 – Vila Fortuna – CEP: 79.004-270
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.
Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de 2010. Aprova o estatuto e o quadro demonstrativo dos cargos em
comissão e das funções gratificadas da fundação nacional de saúde - funasa, e dá outras providências.
Decreto n° 7.336, de 19 de outubro de 2010. Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos
Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Saúde, e dá outras providências
Decreto n° 7.100 de 04 de fevereiro de 2010. Fixa as denominações dos postos de trabalho, os quantitativos
e as unidades de destino das Funções Comissionadas Técnicas - FCT, do Ministério da Saúde e da
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Decreto n° 7.405, de 23 de dezembro de 2010. Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê
Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o
Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de
2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento, e dá outras providências.
Decreto n° 7.272 de 25 de agosto de 2010. Regulamenta a Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006, que
cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN com vistas a assegurar o direito
humano à alimentação adequada, institui a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional PNSAN, estabelece os parâmetros para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, e dá outras providências.
Decreto n° 7.217 de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei no 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
Decreto n° 7.211 de 11 de junho de 2010. Discrimina ações do Programa de Aceleração do Crescimento PAC a serem executadas por meio de transferência obrigatória.
Portaria 623, de 11 de maio de 2010. Altera a Portaria nº 544 de 14.5.2008, que dispõe
sobre critérios e procedimentos para a transferência de recursos financeiros das ações de saneamento
ambiental financiadas pela Fundação Nacional de Saúde. ( P.37 a 41). Anexo republicado no DOU de
19/05/2010, seção I, p. 38.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Não consolida outras unidades
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI
Nome
225012
Superintendência Regional do Estado de Mato Grosso do Sul
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Quadro I - Qualificação da SUEST-MS

QUALIFICAÇÃO DA SUPERINTENCIA ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
Flavio da Costa Britto Neto
Nome do Coordenador Regional
2.078.001
População do Estado
63 dos 78 municípios existentes
Nº. de Municípios abrangidos pela CORE
68.862
População Indígena do Estado
Distrito Sanitário Especial Indigena de Mato Grosso do Sul
Nome do Dsei
68.862
População Indígena abrangida pelo Dsei
15
Número de Pólos-Base
3
Número de Casai
75
Número de Aldeias
08
Etnias Indígenas
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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS – Parte A, item 2, do anexo II da
DN TCU N° 107, DE 27/10/10
2.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE
A Fundação Nacional de Saúde, criada pela Lei n.º 8.029, de 12 de abril de 1990,
pelo Decreto n.º 100, de 16 de abril de 91, competindo assistir direta e imediatamente ao Presidente
da República no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providencias que, no âmbito
do Poder Executivo, sejam atinentes à promoção e inclusão social por meio de ações de saneamento
e proteção à saúde dos povos indígenas.
Com a Publicação do Decreto n°. 7.335 de 19 de outubro de 2010 a FUNASA
recebeu novas competências com a criação do Departamento de Saúde Ambiental – DESAM, esse
Departamento irá programar ações de saúde ambiental no âmbito do Subsistema Nacional de
Vigilancia em Saude Ambiental, incluindo o Controle de Qualidade da Agua para consumo
Humano e a identificação dos fatores ambientais que determinam risco para a saúde humana.
Nesse sentido, foi elaborada proposta de atuação no contexto das ações de
controle da Dengue de forma integrada aos estados e municípios, com ênfase nas ações de
Educação em Saúde Ambiental, Mobilização Social, Controle da Qualidade da Agua para consumo
Humano e Saneamento Ambiental.
No campo da Educação em Saúde Ambiental no exercício de 2011 será dado
ênfase no apoio as iniciativas dos comitês municipais e estaduais de controle da Dengue, nas ações
de mobilização social, informação e comunicação em saúde, envolvendo todos os segmentos
sociais, inclusive quanto aos cuidados de eliminação de potenciais criadouros do mosquito Aedes
aegypti nas dependências de suas unidades e nos bairros de risco de transmissão da doença, como
forma de reforçar as ações de controle da Dengue.
Quanto ao controle de qualidade da água para consumo humano, será definido as
ações de apoio aos municípios atendidos até 50.000 habitantes, ou municípios maiores quando
integrantes de Consórcios Públicos, por meio das equipes e rede de laboratórios de controle da
qualidade da água.
Em relação às ações de saneamento, em especial saneamento domiciliar e
destinação final de resíduos sólidos, as equipes de Auxiliares, Inspetores de Saneamento e
Engenheiros deverão apoiar no desenvolvimento de inquérito sanitário domiciliar, na formulação e
execução das ações necessárias.
Ainda será criado Grupo de Trabalho Permanente no âmbito de cada
Superintendencia para o acompanhamento e a avaliação semanal da situação epidemiológica em
cada Estado, bem assim a implementação de Plano de Ação em conformidade com o documento:
“A contribuição da FUNASA para o controle da Dengue no Brasil”
No exercício de 2010 a FUNASA atuou nos programas definidos no Plano Pluri
Anual: 0122 – Serviços Urbanos de Água e Esgoto, 20AF – Apoio ao Controle de Qualidade da
Agua para Consumo Humano, 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 Economico (RIDE), 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), 20AG - Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico
em Municípios de até 50.000 Habitantes, 2272 - Gestão e Administração do Programa, 6908 Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental, 7652 - Implantação de
Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos, 1287 – Saneamento
Rural, 3921 - Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas, 4641 Publicidade de Utilidade Pública, 7656 - Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de
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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, 7684 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle
de Agravos, 10 GC - Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas
Rurais - "Saneamento em Escolas", 8007 – Resíduos Sólidos Urbanos, 20AM - Implementação de
Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais, 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), 1138 –
Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima Fluvial, 3383 - Implantação e Melhoria de
Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para a Prevenção e Controle da Malária, 1036 –
Integração das Bacias Hidrográficas, 10SK - Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em
Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de
Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE), 10SV - Sistemas
Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com
até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento
Econômico (RIDE), 10TA - Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras do São
Francisco para Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou
Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE), 0150 – Proteção e Promoção dos Povos
Indígenas, 3869 - Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena,
6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas, 8743 - Promoção,
vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena, 1444 – Vigilancia, Prevenção e Controle de
Doenças e Agravos, 2689 - Trabalho de Campo para Prevenção e Controle de Doenças, 3994 Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde – VIGISUS, 0016 – Gestão da Política
de Saúde, 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação, 6881 - Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA,
0750 – Apoio Administrativo, 0110 – Contribuição à Previdência Privada, 09HB - Contribuição da
União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores
Públicos Federais, 2000 - Administração da Unidade, 2004 - Assistência Médica e Odontológica
aos Servidores, Empregados e seus Dependentes, 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes
dos Servidores e Empregados, 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados, 2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados, 0089 – Previdencia de Inativos e Pensionistas
da União, 0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis, 0901 – Operações
Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais, 0005 - Cumprimento de Sentença Judicial
Transitada em Julgado (Precatórios) devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas,
As Superintendências Estaduais são unidades descentralizadas que atua em cada
Estado, com competências regimentais, coordenar, supervisionar e desenvolver atividades da
Funasa nas suas respectivas áreas de jurisdição, em especial: I - executar o planejamento de ações,
planos e programas de trabalho; II - promover, supervisionar e apoiar as ações relativas a: a)
assistência à saúde das populações indígenas; b) engenharia de saúde pública; e c) educação em
saúde e comunicação social; III - acompanhar os processos de natureza jurídica na área de
jurisdição da Superintendência Regional; IV - executar as atividades relativas ao desenvolvimento
institucional, organização, qualidade, normatização e racionalização de instrumentos, métodos e
procedimentos de trabalho; V - executar as atividades relativas à utilização e manutenção dos
recursos de informação e informática; e VI - elaborar relatórios gerenciais e operacionais sobre as
atividades desenvolvidas pela Superintendência Regional.
No exercício de 2010 a Superintendência de Mato Grosso do Sul, atuou com
ações nos Programas de Governo, a seguir: 0016 Gestão da Políitica de Saúde, 0089 Previdenica de
Inativos e Pensionistas da União, 0122 – Serviços Urbanos de Agua e Esgoto, 0150 – Proteção e
Promoção dos Povos Indígenas, 0750 – Apoio Administrativo, 1287 – Saneamento Rural, com
despesas realizadas para custeio desses programas no montante de R$ 15.465.621,90.
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Quadro II – Programas e Despesas Realizadas na SUEST-MS

0016
0089
0122
0150
0750
1287

Programas
Gestão da Política de Saúde
Previdência de Inativos e Pensionistas da União
Serviços Urbanos de Água e Esgoto
Proteção e Promoção dos Povos Indígenas
Apoio Administrativo
Saneamento Rural

Despesas Realizadas
82.792,23
22.154,34
1.945.548,59
7.816.946,56
2.503.580,17
3.094.600,01

Fonte: Siafi Gerencial

Para tanto a Superintendência de Mato Grosso do Sul conta em sua estrutura com
um Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), sendo uma unidade organizacional da FUNASA e
deve ser entendido como uma base territorial e populacional sob responsabilidade sanitária
claramente identificada, enfeixando conjunto de ações de saúde necessárias à atenção básica,
articulado com a rede do Sistema Único de Saúde - SUS, para referência e contra-referência,
composto por equipe mínima necessária para executar suas ações e com controle social por
intermédio dos Conselhos Locais e Distrital de Saúde.
O Estado de Mato Grosso do Sul, concentra a 2º maior população indígena do país
localizada em 75 aldeias e distribuídas em oito etnias por ordem de predominância, sendo elas:
Guarani, Kaiowá, Terena, Kadiwéu, Kinikinau, Guató, Ofaié e Atikun.

O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) encontra-se em Campo Grande,
capital do Estado, junto a sede da Superintendência Regional da FUNASA, onde as informações
epidemiológicas e administrativas são centralizadas, condensadas e analisadas, com o objetivo de
organizar as ações em saúde direcionadas às aldeias. É o principal responsável pelo atendimento à
saúde indígena, tendo as demais divisões como apoio. Possui em sua estrutura de organização dois
setores: Setor de Operações e Setor de Administraçao.
O ano de 2010 ficará marcado na Superintendência de Mato Grosso do Sul, como
aquele em que, fruto de exitosas ações realizadas em 2009 e 2010 na saúde indígena, conseguimos
atingir nosso objetivo de reduzir a índices praticamente insignificantes as ocorrências de doenças e
agravos nessa população.
Desta forma, voltamos o foco das nossas ações para a execução das obras do PAC
– Programa de Aceleração do Crescimento – principalmente obras de implantação e ampliação de
sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitários, resíduos sólidos e de melhorias
sanitárias domiciliares, que irão beneficiar e proporcionar melhoria na qualidade de vida de
habitantes em toda a região do estado.
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Abaixo demonstraremos um balanço geral do Programa de Aceleração de
Crescimento – PAC, o qual a Superintendência de Mato Grosso do Sul supervisionou durante o
exercício de 2010.
Quadro III – Balanço do TC/PAC – Mato Grosso do Sul

TC/PAC – 2007 a 2010
Ação
Água – TC/PAC 817 com 31 obras
Esgoto
MSD
Saneamento Rural em Assentamentos da Reforma Agrária (1-SES/2-SAA)
Saneamento em Comunidades Remanescentes de Quilombos (6-SAA/3-MSD)
Saneamento Indígena (58-SAA/2-MSD)
TOTAL

Total de Projetos A aprovar
20 TC / 50 obras
1¹
17
4²
12
0
3
3³
9
3⁴
60
0
121 – TC
11
151 - obras

1 – fase 9, aprovação do diretor da DENSP TC/PAC 122/10 – Rio Negro
2 – fase 3, analise técnica / licença ambiental TC/PAC Bela Vista (agesul – 745), Bodoquena (672), Eldorado (674) e São
Gariel do Oeste (675)
3 – fase 3 análise técnica TC/PAC Jatei (licença ambiental – 834), Itaquirai (36) e Juti (12)
4 – fase 3, análise técnica TC/PAC Aquidauana (656) e Corguinho (763)
– fase 9, aprovação diretor DENSP Pedro Gomes (121)
Fonte: SISCOM e DIESP/SUEST-MS

No final do exercício de 2010 foram contemplados 20 (vinte) municípios com 18
Termos de Compromisso e 16 Convenios assinados e empenhados um total de R$ 21.289.314,73
(vinte e um milhões, duzentos e oitenta e nove, trezentos e quatorze reais e setenta e três centavos),
abaixo detalhados por município e ação.
Quadro IV – Termos de Compromissos e Convênios celebrados em 2010

TC / CV
317 – TC
310 – TC
302 – TC
341 – TC
301 – TC
303 – TC
309 – TC
300 – TC
433 – CV
425 – CV
428 – CV
430 – CV
431 – CV
434 – CV
441 – CV
360 – TC
741 – CV
742 – CV
220 – CV
030 – CV
221 – CV
222 – CV
223 – CV
761 – CV
847 – CV
305 – TC
304 – TC
298 – TC

MUNICÍPIO
antonio joão
aral moreira
bela vista
dourados
japorã
juti
tacuru
taquapery
bataiporã
chapadão do sul
costa rica
itaquirai
japorã
jardim
são gabriel do oeste
são gabriel do oeste
anaurilandia
aquidauana
bandeirantes
bandeirantes
bataiporã
cassilandia
nova andradina
pedro gomes
são gabriel do oeste
aral moreira
bela vista
coronel sapucaia

TC / CV - 2010
AÇÃO
MSD
MSD
MSD
MSD
MSD
MSD
MSD
MSD
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
QUALIDADE DA AGUA
RSU
RSU
RSU
RSU
RSU
RSU
RSU
RSU
RSU
SAA
SAA
SAA

VALOR
R$ 315.965,19
R$ 306.000,00
R$ 326.600,00
R$ 724.792,66
R$ 624.666,60
R$ 303.705,22
R$ 600.000,00
R$ 415.400,00
R$ 239.636,28
R$ 276.376,80
R$ 242.044,32
R$ 264.799,80
R$ 263.956,80
R$ 279.550,00
R$ 150.000,00
R$ 4.080.000,00
R$ 832.000,00
R$ 500.000,00
R$ 612.000,00
R$ 252.500,00
R$ 240.000,00
R$ 110.000,00
R$ 228.000,00
R$ 392.000,00
R$ 225.000,00
R$ 306.120,00
R$ 307.500,00
R$ 412.000,00
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337 – TC
036 – TC
120 – TC
121 – TC
122 – TC
311 – TC

dourados
itaquirai
juti
pedro gomes
rio negro
tacuru

SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
TOTAL

R$ 887.580,84
R$ 4.900.991,28
R$ 971.181,04
R$ 57.894,90
R$ 41.053,00
R$ 600.000,00
R$ 21.289.314,73

Fonte: SISCON

A Superintendência Regional de Mato Grosso do Sul apóia o beneficiamento de
226 Termos de Compromisso e Convênios ainda vigentes, que empenhados totalizam R$
138.424.851,67 (cento e trinta e oito milhões quatrocentos e vinte e quatro oitocentos e cinqüenta e
um reais e sessenta e sete centavos) de orçamento a ser descentralizado pela FUNASA. Sendo que,
o Termo de Compromisso 817/07, compreende 31 obras.
Abaixo quadros elencarão os Termos de Compromissos e Convênios de 2003 a
2009, por ano, município, ação e valor:
Quadro V – Convenios Vigentes 2003

2003 CV
2003 CV

420/03
672/03

CONVENIOS VIGENTES EXERCÍCIO 2003
Fátima do Sul
RSU
Tacuru
SAA
TOTAL

141.180,09
225.500,00
366.680,09

Fonte: DIESP/SUEST-MS
Quadro VI – Convenios Vigentes 2004

2004
2004
2004
2004
2004
2004

CV
CV
CV
CV
CV
CV

1973/04
225/04
1442/04
969/04
1032/04
217/04

CONVENIOS VIGENTES EXERCÍCIO 2004
Japorã
MSD
Itaporã
RSU
Jaraguari
SAA
Três Lagoas
SAA
Dourados
SES
Itaquiraí
SES
TOTAL

78.627,49
255.676,39
75.440,22
531.700,00
930.000,00
198.517,67
2.069.961,77

Fonte: DIESP/SUEST-MS
Quadro VII – Convênios Vigentes 2005

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV

1422/05
1423/05
1424/05
2101/05
2376/05
1161/05
1425/05
2970/05
2972/05
2976/05
2978/05
2979/05

CONVENIOS VIGENTES EXERCÍCIO 2005
Amambaí
MSD
Amambaí
MSD
Coronel Sapucaia
MSD
Japorã
MSD
Campo Grande
RSU
Amambaí
SAA
Amambaí
SES
Aral Moreira
SES
Deodápolis
SES
Paranhos
SES
Sete Quedas
SES
Vicentina
SES
TOTAL

103.440,71
157.894,75
103.092,79
257.731,97
3.150.000,00
282.450,00
154.504,84
185.012,57
185.173,39
196.099,99
163.239,00
190.799,99
5.129.440,00

Fonte: DIESP/SUEST-MS
Quadro VIII – Convênios Vigentes 2006

2006
2006
2006
2006
2006

CV
CV
CV
CV
CV

2759/06
2994/06
845/06
194/06
2758/06

CONVENIOS VIGENTES EXERCÍCIO 2006
Jardim
MSD
Caracol
MSD
Dourados
MSD
CIDEMA
RSU
Amambai
SAA

259.560,18
154.899,86
105.000,00
500.000,00
345.450,00
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2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV

2953/06
842/06
846/06
860/06
862/06
2033/06
2037/06
2043/06
2952/06
2993/06
854/06

Amambai - EP
Bodoquena
Itaquiraí
Terenos
Três Lagoas
Fátima do Sul - EP
Ladário - EP
São Gabriel d`Oeste - EP
Jardim
Caracol
Rochedo
TOTAL

SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SES
SES
SES
SES
SES
SES

154.500,00
309.000,00
202.216,29
154.500,00
840.000,00
390.035,25
390.035,25
522.941,30
189.005,00
150.000,00
484.100,00
5.151.243,13

Fonte: DIESP/SUEST-MS
Quadro IX – Termos de Compromisso e Convênios Vigentes 2007

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

TC
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
CV

TERMOS DE COMPROMISSO E CONVENIOS VIGENTES EXERCÍCIO 2007
531/07
sonora (qlb)
MSD
1166/07
corumbá
RSU
1587/07
cidema (ep)
RSU
1649/07
taquarussu ep
RSU
1650/07
anastácio ep
RSU
1280/07
itaquiraí ep
SAA
1362/07
itaquiraí ep
SAA
163/07
itaquiraí (ep)
SAA
526/07
aquidauana (qlb)
SAA
527/07
dourados (qlb)
SAA
528/07
jaraguari (qlb)
SAA
529/07
maracajú (qlb)
SAA
530/07
sonora (qlb)
SAA
817/07
bataiporã
SAA
817/07
caarapó
SAA
817/07
caarapó
SAA
817/07
caarapó
SAA
817/07
caarapó
SAA
817/07
deodápolis
SAA
817/07
deodápolis
SAA
817/07
deodápolis
SAA
817/07
deodápolis
SAA
817/07
douradina
SAA
817/07
dourados
SAA
817/07
dourados
SAA
817/07
dourados
SAA
817/07
dourados
SAA
817/07
dourados
SAA
817/07
dourados
SAA
817/07
dourados
SAA
817/07
dourados
SAA
817/07
dourados
SAA
817/07
dourados
SAA
817/07
fátima do sul
SAA
817/07
itaporã
SAA
817/07
itaporã
SAA
817/07
itaporã
SAA
817/07
jateí
SAA
817/07
rio brilhante
SAA
817/07
rio brilhante
SAA
817/07
rio brilhante
SAA
817/07
vicentina
SAA
817/07
vicentina
SAA
1101/07
terenos (ep)
SES

258.158,00
1.260.640,00
1.052.650,00
262.500,00
550.000,00
472.500,00
1.111.111,11
525.000,00
378.982,32
171.938,06
382.139,00
188.946,60
262.500,00
527.650,60
340.359,85
393.727,52
24.688,68
21.244,08
68.451,47
147.255,38
70.465,78
86.293,56
53.798,43
39.028,65
302.950,44
162.883,39
85.526,27
419.987,55
32.793,37
38.608,22
19.305,30
30.495,27
172.126,43
30.835,70
209.646,76
42.640,80
112.117,33
28.679,06
308.462,55
397.330,58
114.211,85
44.047,73
23.026,50
515.821,60
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2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV

1357/07
1358/07
1359/07
1360/07
1361/07
1363/07
1466/07
1467/07
1468/07
1469/07
1470/07
1471/07
1472/07
164/07
1648/07
165/07
166/07
167/07

aquidauana ep
bataguassu ep
costa rica ep
coxim ep
itaporã ep
jardim ep
naviraí ep
nova alvorada ep
novo horizonte ep
pedro gomes ep
rio verde ep
são gabriel do oeste ep
sete quedas ep
anastácio (ep)
caarapó ep
aquidauana (ep)
tacuru (ep)
vicentina (ep)
TOTAL

SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES

555.555,56
888.888,89
1.111.111,11
1.111.111,11
333.333,33
1.111.111,11
777.777,78
555.555,56
555.555,56
555.555,56
444.444,44
1.111.111,11
333.333,33
207.478,78
787.503,20
210.527,50
207.000,00
200.000,00
22.798.479,72

Fonte: DIESP/SUEST-MS
Quadro X – Termos de Compromisso e Convênios Vigentes 2008

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

CV
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

TERMOS DE COMPROMISSO E CONVENIOS VIGENTES EXERCÍCIO 2008
137/08
Ivinhema
MSD
2024/08
Dois Irmãos do Buriti
MSD
736/08
Ladário
MSD
737/08
Corguinho
MSD
738/08
Douradina
MSD
739/08
Japorã
MSD
740/08
Paranhos
MSD
760/08
Coronel Sapucaia
MSD
761/08
Porto Murtinho
MSD
763/08
Amambai
MSD
764/08
Bela Vista
MSD
766/08
Tacuru
MSD
1606/08
Figueirão
SAA
1728/08
Bela Vista
SAA
1730/08
CORONEL SAPUCAIA
SAA
1731/08
Douradina
SAA
1734/08
Iguatemi
SAA
1736/08
Ladário
SAA
1949/08
Amambai
SAA
1950/08
Amambai
SAA
1953/08
Antônio João
SAA
1954/08
Antônio João
SAA
1956/08
Aquidauana
SAA
1957/08
Aquidauana
SAA
1958/08
Aquidauana
SAA
1959/08
Aquidauana
SAA
1961/08
Aquidauana
SAA
1962/08
Aquidauana
SAA
1963/08
Aquidauana
SAA
1965/08
Aquidauana
SAA
1967/08
Caarapó
SAA
1968/08
Dois Irmãos do Buriti
SAA
1969/08
Dois Irmãos do Buriti
SAA
1970/08
Caarapó
SAA
1971/08
Dois Irmãos do Buriti
SAA
1972/08
Caarapó
SAA
1973/08
Dois Irmãos do Buriti
SAA

155.178,38
116.666,60
519.161,36
210.532,35
213.500,00
213.500,00
447.423,00
896.124,68
525.600,00
525.000,00
950.360,00
413.000,00
555.555,56
1.666.666,67
1.944.444,44
388.888,89
722.222,22
944.444,44
464.444,40
200.000,00
333.333,33
202.222,22
122.361,11
111.388,89
122.222,22
135.278,89
266.666,67
155.833,33
183.333,33
133.888,89
555.555,56
167.083,33
80.555,56
181.111,11
68.333,33
183.611,11
55.962,22
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2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
CV
TC

1975/08
1977/08
1978/08
1980/08
1982/08
1983/08
1985/08
1986/08
1987/08
1988/08
1989/08
1990/08
1991/08
1992/08
1993/08
1995/08
1996/08
1998/08
1999/08
2000/08
2001/08
2003/08
2004/08
2005/08
2007/08
2008/08
2009/08
2012/08
2013/08
2014/08
2016/08
2017/08
2020/08
2022/08
2028/08
2031/08
2033/08
2034/08
2035/08
741/08
746/08
748/08
749/08
751/08
752/08
753/08
755/08
756/08
757/08
758/08
759/08
1727/08
1729/08
1732/08
1735/08
1737/08
1738/08
1740/08
583/08
742/08

Dois Irmãos do Buriti
Porto Murtinho
Douradina
Porto Murtinho
Porto Murtinho
Dourados
Dourados
Eldorado
Porto Murtinho
Japorã
Japorã
Porto Murtinho
Juti
Maracajú
Porto Murtinho
Miranda
Miranda
Miranda
Paranhos
Paranhos
Miranda
Paranhos
Miranda
Paranhos
Ponta Porã
Nioaque
Nioaque
Sete Quedas
Nioaque
Sidrolândia
Miranda
Sidrolândia
Sidrolândia
Tacuru
Paranhos
Aquidauana
Aral Moreira
Bela Vista
Coronel Sapucaia
Amambai
Laguna Carapã
Jatei
Juti
Japorã
Paranhos
Aral Moreira
Tacuru
Porto Murtinho
Ribas do Rio Pardo
Corguinho
Antônio João
Amambai
Corguinho
Figueirão
Iguatemi
Ladário
Porto Murtinho
Ribas do Rio Pardo
Fátima do Sul EP
Tacuru

SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES
SES

56.388,89
148.500,00
80.555,56
50.416,67
50.416,67
506.111,11
509.583,33
268.611,11
44.444,44
25.833,33
236.888,89
44.444,44
64.222,22
79.444,44
81.805,56
68.333,33
69.166,67
88.111,11
160.555,56
111.111,11
84.166,67
288.333,33
81.944,44
46.944,44
56.388,89
137.777,78
126.666,67
206.666,67
57.222,22
130.000,00
82.500,00
75.277,78
126.250,00
304.166,67
195.833,33
100.833,33
66.666,67
101.666,67
150.000,00
1.777.777,77
444.444,44
388.888,89
555.555,56
388.888,89
611.111,11
388.888,89
444.444,44
555.555,56
833.333,33
388.888,89
611.111,11
4.222.222,22
1.222.222,22
1.444.444,44
4.000.000,00
5.000.000,00
2.888.888,89
3.777.777,78
1.000.000,00
3.000.000,00
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2008
2008
2008
2008
2008

TC
TC
TC
TC
TC

743/08
745/08
747/08
750/08
754/08

Douradina
Coronel Sapucaia
Japorã
Paranhos
Bela Vista
TOTAL

SES
SES
SES
SES
SES

2.444.444,44
3.777.777,78
1.000.000,00
3.777.777,78
4.222.222,22
69.462.370,74

Fonte: DIESP/SUEST-MS
Quadro XI – Termos de Compromisso e Convênios Vigentes 2009

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

TC
TC
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CV
TC
TC
TC
TC
TC

TERMOS DE COMPROMISSO E CONVENIOS VIGENTES EXERCÍCIO 2009
?
Jaraguari
MSD
470.000,00
656/09
Aquidauana
MSD
125.125,00
763/09
Corguinho
MSD
243.774,30
255/09
Bela Vista (EP)
PMSB
257.500,00
256/09
Dois Irmãos do Buriti EP
PMSB
257.500,00
488/09
Aral Moreira EP
RSU
600.000,00
489/09
Bandeirantes EP
RSU
260.000,00
490/09
Costa Rica EP
RSU
500.000,00
491/09
Glória de Dourados EP
RSU
667.324,50
521/09
Anastácio EP
RSU
370.000,00
522/09
Batayporã EP
RSU
750.219,26
523/09
Guia Lopes da Laguna EP
RSU
260.000,00
524/09
Ivinhema EP
RSU
150.000,00
525/09
Jardim EP
RSU
234.000,00
526/09
Nioaque EP
RSU
285.200,00
646/09
Iguatemi EP
RSU
297.600,00
672/09
Bodoquena
SES
2.243.760,00
674/09
ELDORADO
SES
1.173.247,59
675/09
São Gabriel do Oeste
SES
1.030.927,24
745/09
Bela Vista
SES
1.030.927,84
834/09
Jateí
SES
950.255,76
TOTAL
12.157.361,49

Fonte: DIESP/SUEST-MS

Em relação às obras diretas, ou seja, aquelas que são licitadas e realizadas
diretamente com recursos da SUEST-MS. Foram concluídas e entregues em 2010, 9 (nove) obras
de Sistema de Abastecimento de Água (R$ 1.402.564,63) e encontra-se em execução 5 (cinco)
obras de Sistema de Abastecimento de Água (R$ 473.256,41) referentes ao exercício de 2009.
Atendendo relatório de auditoria 244045/10 da Controladoria Geral da União, em
seu item 3.1.1.3, constatação 068 e recomendação 001, a qual solicita especificar para as ações que
são executadas diretamente pela entidade, as metas a serem atingidas de forma individual e forma a
viabilizar avaliação do nível de execução das metas no exercício. Elaborou-se quadro abaixo, sendo
que será apresentado em anexo a este Relatório de Gestão quadro com maiores informações.
Quadro XII – Obras Diretas contratadas em 2009

OBRAS DIRETAS CONTRATADAS NO EXERCÍCIO DE 2009
Município benef.

Comunidades

Ação

Dois irmãos do buriti
Dourados
Paranhos
Paranhos
Paranhos
Caarapó
Corumbá
Dourados
Japorã

Água azul
Jaguapiru
Arroio corá
Potrero-guassu
Sete cerros
Guira'roka
Uberaba/guató
Porto cambira
Yvy katu

SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA
SAA

Valor contrato
R$ 120.435,91
R$ 18.106,34
R$ 134.759,63
R$ 105.098,44
R$ 94.856,09
R$ 73.199,10
R$ 52.000,00
R$ 99.395,45
R$ 198.611,13

População
beneficiada

Execução física

50
5.913
50
50
135
50
50
50
50

Em execução
Em execução
Em execução
Em execução
Em execução
Obra concluída
Obra concluída
Obra concluída
Obra concluída
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Juti
Miranda
Miranda
Ponta porá
Porto Murtinho

Taquara
Lalima
Mãe terra
Lima campo
Alves de barros
TOTAL

SAA
SAA
SAA
SAA
SAA

R$ 96.105,79
R$ 293.243,10
R$ 342.838,81
R$ 135.959,69
R$ 111.211,56
R$ 1.875.821,04

50
325
68
50
150
7041

Obra concluída
Obra concluída
Obra concluída
Obra concluída
Obra concluída

Fonte: DIESP/SUEST-MS

Em 2011, o desafio é executar as obras previstas em 2010, a serem aplicados em
Sistema de Abastecimento de Água e Melhorias Sanitárias Domiciliares, em áreas indígenas,
comunidades quilombolas e assentamentos, conforme demonstra quadro abaixo
Quadro XIII – Obras Diretas contratadas e previstas em 2010

OBRAS DIRETAS CONTRATADAS E PREVISTAS NO EXERCÍCIO DE 2010
População
Município benef.
Comunidades
Ação
Valor contrato
Execução física
beneficiada
Amambaí
Amambai
SAA
320
Em contratação
Amambaí
Limão verde
SAA
500
Em contratação
Bela vista
Pirakuá
SAA
50
Em contratação
Brasilândia
Ofaié xavante
SAA
50
Em contratação
Dois irmãos do buriti
Buriti
SAA
200
Em contratação
Eldorado
Cerrito
SAA
240
Em contratação
Japorã
Porto lindo
SAA
100
Em contratação
Maracaju
Sucuri
SAA
60
Em contratação
Miranda
Lagoinha
SAA
40
Em contratação
Miranda
Morrinho
SAA
50
Em contratação
Miranda
Passarinho
SAA
80
Em contratação
Sidrolândia
Lagoinha
SAA
80
Em contratação
Tacuru
Jaguapiré
SAA
100
Em contratação
Tacuru
Sassoró
SAA
400
Em contratação
Guia lopes da laguna
Cerroi
SAA
R$ 80.912,07
95
Em execução
Amambaí
Amambai
MSD
970
Em contratação
Anastácio
Aldeinha
MSD
5
Em contratação
Aquidauana
Água branca
MSD
50
Em contratação
Aquidauana
Bananal
MSD
95
Em contratação
Aquidauana
Colônia nova
MSD
65
Em contratação
Aquidauana
Córrego seco
MSD
30
Em contratação
Aquidauana
Imbirussu
MSD
35
Em contratação
Aquidauana
Limão verde
MSD
125
Em contratação
Aquidauana
Ypegue
MSD
70
Em contratação
Corumbá
Uberaba
MSD
175
Em contratação
TOTAL
R$ 80.912,07
3.985
Fonte: DIESP/SUEST-MS

Com essas ações e investimentos temos cumprido sistematicamente a nossa
missão de realizar ações de saneamento ambiental nos municípios e atenção integral à saúde
indígena, promovendo a saúde pública e a inclusão social.
Para afastarmos qualquer possibilidade de interrupção das ações que estavam em
andamento e ainda a serem realizadas, apostamos na completa transparência na condução de
processos, bem como, no diálogo permanente com a equipe de colaboradores e parceiros e na
austeridade e responsabilidade com os recursos públicos.
É importante ainda, salientar a indispensável e imprescindível busca por parcerias
com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Bancada Federal, Prefeituras e o CONDISI –
Conselho Distrital de Saúde Indígena, parceiros esses, que em momento algum se furtaram das
nossas solicitações e têm nos permitido atingir nossos objetivos e obter melhorias na qualidade de
vida de toda a população de nosso estado, principalmente, a indígena.
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Em 2011, pretendemos avançar e melhorar ainda mais nossos indicadores. Temos
ciência das nossas limitações operacionais e das dificuldades que poderão surgir, porém,
continuaremos apostando no apoio irrestrito de nossos parceiros, na responsabilidade de nossos
gestores e no comprometimento e criatividade da nossa equipe para superar desafios e obter
resultados positivos.
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2.2.
ESTRATÉGIA
INSTITUCIONAIS

DE

ATUAÇÃO

FRENTE

ÀS

RESPONSABILIDADES

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
meios de ações de saneamento.
A Superintendência Regional de Mato Grosso do Sul, tem suas Divisões de
Serviço distribuídas em um prédio central (alugado) de 7 andares e um outro terreno (próprio) que
contempla o Almoxarifado e o Setor de Transportes.
Contando com essa estrutura a Superintendência de Mato Grosso do Sul no
exercício de 2010, buscou implementar as ações de sua responsabilidades institucional através de
uma articulação intersetorial e interinstitucional, no sentido de buscar parcerias que possibilitassem
consolidar compromissos, bem como, através de um planejamento que definiu e assegurou recursos
orçamentários e financeiros para que, da melhor forma implantássemos os Programas geridos pela
FUNASA/SUEST-MS.
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.
No exercício de 2010 a Funasa realizou importantes investimentos que visam
intervir no meio ambiente, na infra-estrutura dos municípios de até 50 mil habitantes,
prioritariamente, e nas condições de vida de populações vulneráveis.
Para gerir a complexidade das ações e investimentos realizados pela
Superintendência Estadual da Funasa em Mato Grosso do Sul temos buscado, internamente,
cumprir o planejamento da instituição, temos desenvolvido ao máximo a qualificação e a motivação
de todas as equipes de trabalho, temos procurado maior agilidade no trâmite burocrático e,
externamente, é importante salientar no processo de elaboração dos projetos e execução das obras,
a indispensável e imprescindível parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul,
Bancada Federal, Prefeituras e o CONDISI – Conselho Distrital de Saúde Indígena, que e têm nos
permitido atingir nossos objetivos e obter melhorias na qualidade de vida de toda a população de
nosso estado.
Apesar de todos os investimentos e parcerias realizadas, o ano de 2010 ficará
marcado na FUNASA, pela mudanças decorrentes da reestruturação do Subsistema de Atenção à
Saúde Indígena (SUS-I) com a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e a
reformulação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) no âmbito do Ministério da
Saúde. Todas as ações de Atenção à Saúde Indígena, incluindo as de saneamento ambiental em
terras indígenas, anteriormente sob a responsabilidade da FUNASA, estão em processo de
transferência para o Ministério da Saúde. Essa medida foi adotada para cumprir o disposto na Lei nº
9.836/1999 (Lei Sérgio Arouca), de 24 de setembro de 1999, a qual estabelece que tais ações serão
de competência da União e deverão ser desenvolvidas pela Administração Direta, de modo a
atender às recomendações da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e à
orientação do Ministério Público Federal. De acordo com com o Art. 6º do Decreto Nº 7.336, de 19
de Outubro de 2010, o Ministério da Saúde e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) terão o prazo
de cento e oitenta dias para efetivar a transição da gestão do Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena para o Ministério da Saúde.
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Nesse contexto faz-se importante lembrar que ambos os órgãos de controle
citados incumbiram o Ministério da execução direta das ações de Atenção Primária à Saúde dos
Povos Indígenas por meio de servidores efetivos, admitidos mediante concurso público, com
remuneração adequada. Tais mudanças visam a atender às reivindicações dos Povos Indígenas
apresentadas pelas entidades representativas de todas as Regiões do País.
Ressalta-se que com a criação da SESAI e a reestruturação dos DSEI, os
servidores da FUNASA passarão a ter seu vínculo com o Ministério da Saúde e usufruirão dos
mesmos direitos e vantagens. Quanto aos trabalhadores contratados por ONGs e por Prefeituras o
Ministério continuará a contar com as parcerias das respectivas Organizações e Instituições até que
possa contratá-los por tempo determinado, na medida em que sejam autorizados os processos
seletivos, ou nomeá-los em definitivo, mediante aprovação em concursos públicos, de acordo com o
Termo de Conciliação Judicial assinado pelos Ministérios da Saúde e do Planejamento, pela
FUNASA e pelo Ministério Público do Trabalho.
A Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI – área do Ministério da Saúde
criada para coordenar e executar o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena
em todo Território Nacional tem como missão principal a proteção, a promoção e a recuperação da
saúde dos povos indígenas e exercer a gestão de saúde indígena, bem como orientar o
desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde indígena e de educação em saúde segundo as
peculiaridades, o perfil epidemiológico e a condição sanitária de cada Distrito Sanitário Especial
Indígena - DSEI, em consonância com as políticas e programas do Sistema Único de Saúde – SUS.
Cabe a Sesai coordenar e avaliar as ações de atenção à saúde no âmbito do
Subsistema de Saúde Indígena; promoção, articulação e a integração com os setores governamentais
e não governamentais que possuam interface com a atenção à saúde indígena. É responsabilidade
da Secretaria também identificar, organizar e disseminar conhecimentos referentes à saúde indígena
e estabelecer diretrizes e critérios para o planejamento, execução, monitoramento e avaliação das
ações de saneamento ambiental e de edificações nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
Em relação ao controle social e responsabilidade da Sesai a promoção, o
fortalecimento e apoio o exercício pleno do controle social no Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena, por meio de suas unidades organizacionais.
Em sua estrutura administrativa a Secretaria conta com dois Departamentos:
Departamento de Gestão da Saúde Indígena e Departamento de Atenção à Saúde Indígena.
Em 2011, nosso objetivo é finalizar as obras que ficaram pendentes e continuar a
enfrentar os desafios de uma nova estrutura e uma nova missão, com a mesma dedicação e
responsabilidade que temos pautado nossa atuação nos anos anteriores.
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2.3. PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UJ.
2.3.1 Execução dos Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ.
Com o objetivo de atender os itens 2.3.1 do Relatório de Gestão, serão
demonstrados objetivamente os resultados físico-financeiros de cada Programa e Ação de
responsabilidade da SUEST-MS, identificando os Programas, Ações e Subações.
Para tanto foram elaborados quadro de “identificação do PROGRAMA de
Governo”; “Identificação da AÇÃO”; “Identificação da SUBAÇÃO” e “Meta Financeira por
PROGRAMA e AÇÃO”.
Importante frisar que a Superintendência 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.
QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO
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 C. Tiscoski - Ministério das Cidades Responsável: José R. Machado dos Santos – Funasa
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, CGOFI-PRESIDENCIA

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
Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
SUBAÇÃO 41323 - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
Analisar 05 projetos de implantação e melhoria de
1 sistemas públicos de abastecimento de água
Projeto analisado
Unidade
5
0
0
relativos ao pleito de 2010.
analisar 51 projetos de implantação e melhoria de
2 sistemas públicos de abastecimentos de água,
Projeto analisado
Unidade
17
4
0,24
relativo a exercícios anteriores.
Realizar 50 visitas de acompanhamento para
viabilização de obras de implantação e melhoria de
3
Visita tec. Realizada
Unidade
50
91
1,82
sistemas públicos de abastecimento de água
relativos a exercícios anteriores.
Realizar 02 visitas de acompanhamento para
4 viabilização de obras de implantação e melhoria de
Visita realizada
Unidade
2
0
0
sistemas públicos de abastecimento de água

24

relativos a 2010
Realizar 05 visitas preliminares para viabilização
de obras de implantação e melhoria de sistemas
5
públicos de abastecimento de água relativos a
2010.

Visita ralizada

Unidade

5

0

0

Análise das metas
as assinaturas e empenhos para todos os convenios ou termos de compromissos efetivados em 2010, ocorreram nos últimos dias desse exercício
o que torna inviável a análise dos projetos restando em 0 resultado desta meta.
Foi revisada a meta e constatou que dos 51 projetos, 34 haviam sidos analisados, restando portanto 17... NOV - foram analisados 4 projetos dos
2 quais: 746/08 Laguna Carapã consta iniciada e com 39% executado; 817/07 (caarapô, vila santa marta) consta iniciada, com 74,88% executado;
817/07 (dourados, picadinha) consta iniciada, com 67,82% executado; 817/07 (itaporã - carumbé) consta iniciada, com 20,97% executado.
1

OBSERVAÇÃO - 0 convenio 817/07, contempla 31 obras em municipios diferentes JAN - realizou visita nos convenios
751/08, 749/08; FEV - realizou visita nos convenios 968/04, 759/08, 748/08, 746/08, 752/08, 756/08, 817/07; MAR - 968/04,
969/04, 862/06, 753/08, 1730/08, 1731/08, 1606/08, 1734/08, 1736/08, 746/08, 755/08, 817/07; ABR - 969/04, 749/08, 756/08,
3
757/08, 817/07; MAIO - 759/08, 753/08, 1728/08, 1731/08, 751/08, 748/08, 746/08, 755/08, 817/07; JUN - 759/08, 1728/08,
749/08, 1736/08, 752/08, 756/08, 817/07; AGO - 758/08, 1730/08, 1606/08, 751/08; SET - 1731/08, 746/08, 817/07; OUT 758/08, 1730/08, 751/08, 817/07.
as assinaturas e empenhos para todos os convenios ou termos de compromissos efetivados em 2010, ocorreram nos últimos dias desse exercício
o que torna inviável realizar visitas técnicas, restando em 0 resultado desta meta.
as assinaturas e empenhos para todos os convenios ou termos de compromissos efetivados em 2010, ocorreram nos últimos dias desse exercício
5
o que torna inviável realizar visitas técnicas, restando em 0 resultado desta meta.
4

Fonte: PlamSUS
Identificação da subação
SUBAÇÃO 41424 – Construção de poços tubulares para abastecimento público de água (execução direta)
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
Realizar
licitação/contratação
para
1 conserto/manutenção de 03 equipamentos de
Equip. consertados
Unidade
3
0
0
perfuração de poços tubulares.
2 Construir 60 Poços Tubulares
Poços construídos
Unidade
16
22
1,375
3 Recuperar 05 poços tubulares
Poços recuperados
Unidade
5
5
1
Análise das metas
Com o monitoramento realizado no mês de Novembro, constatou-se a elaboração do PBS para manutenção dos equipamentos
descritos: uma perfuratriz de marca WIRTH/ESCO; um compressor de marca CHICAGO CP750DP; conjunto de bomba
1
centrífuga marca PROMINAS; perfuratriz de marca PROMINAS e um compressor de marca CHICAGO CP760QHH.A
abertura de licitação depende de um parecer técnico de um geólogo que ainda não foi realizado.
O monitoramento realizado em Novembro constatou 22 poços construídos, sendo eles: ABR - Aldeia Paraguaçu e Guassuti
JUN - 2 poços na Aldeia Passarinho , que não teve vazante JUL - 1 Assentamento Água Viva, 2 Aldeia Passarinho,1 Aldeia
Cerrito, sendo que os 2 poços da Aldeia Passarinho continuam sem vazão. AGO - 2 Assentamento Pedreira, 01 Município de
2 Três Lagoas (AGESUL) SET - 01 Assentamento Monjolinho, 01 Assentamento Conceição, 01 Colônia Nova, 01 Quilombolas
Buriti, 01 Assentamento Pé de Cedro (sem vazante). OUT - 01 Assentamento Campina, 01 Assentamento Canaã, 01
Assentamento Pé de Cedro (sem vazante) NOV - 01 Colônia Três Irmãos, 01 Município de Bodoquena, 01 Assentamento Vale
do Sol
No Mês de Julho foi recuperado o poço do Aldeia Porto Lindo. No mês de Agosto foi recuperado um poço no Aldeia Ofaiê
3
Xavante e outros 03 no Assentamento Taquaral.
Fonte: PlamSUS

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: José Raimundo Machados dos Santos
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
SUBAÇÃO 41443 - Implantação E Melhoria De Sistemas Públicos De Esgotamento Sanitário
Meta Programada
Produto
Unidade

Exercício 2010

25

de
Medida
1
2
3
4
5

1

2

Esperado Alcançado

Alcançado/
Esperado

Física
visita técnica de acomp.
realizar 48 visitas de acompanhamento de
de exercícios anteriores Unidade
48
50
1,04
convênios de exercícios anteriores.
realizada
analisar 36 projetos de implantação e melhoria de
sistemas públicos de esgotamento sanitário de
Projeto analisado
Unidade
36
4
0,11
exercicios anteriores.
Visita técnica de
realizar 05 visitas de acompanhamento de 2010.
acomp. Em 2010
Unidade
5
0
0
realizada
Realizar 05 visitas preliminares de convênios de
Visita técnica
Unidade
5
0
0
2010.
preliminar realizada
Analisar 05 projetos de implantação e melhoria de
sistemas públicos de esgotamento sanitário
Projeto analisado
Unidade
5
0
0
relativos ao pleito de 2010
Análise das metas
Foram realizadas visitas nos seguintes convenios: Jan-2970/05;164/07;165/07;1648/07;1727/08;747/08. Fev1032/04;2976/05;2978/05;1738/08;675/09 Mar - 164/07;165/07;1648/07;1727/08;1737/08;743/08;742/08;672/09 Abr 2037/06;164/07;165/07;167/07;1727/08;1738/08;1740/08
Mai
2979/05;745/08;747/08;743/08;674/09
Jun
2970/05;2976/05;2978/05;743/08;750/08 Jul - 2033/06 Ago - 164/07;1101/07;1737/08 Set - 1032/04;2993/06;1469/07;1738/08
Out - 2970/05;2979/05;2952/06;2043/06;167/07;583/08
Em uma segunda análise constatou-se que dos 51 projetos, 15 haviam sido analisados sendo que restaram para análise 36
projetos. Em novembro houve 04 análise de projetos, sendo eles: CV 167/07 (51%); TC/PAC 754/08 (19,60%); TC/PAC
1738/08 (50%); TC/PAC 1740/08 (15,83%). A falta de licença ambiental inviabilizou análise dos demais projetos, havendo uma
demanda para as convenentes providenciarem a correção desse problema.
as assinaturas e empenhos para todos os convenios ou termos de compromissos efetivados em 2010, ocorreram nos últimos dias desse exercício

3 o que torna inviável realizar visitas técnicas, restando em 0 resultado desta meta.

as assinaturas e empenhos para todos os convenios ou termos de compromissos efetivados em 2010, ocorreram nos últimos dias desse exercício

4 o que torna inviável realizar visitas técnicas, restando em 0 resultado desta meta.

as assinaturas e empenhos para todos os convenios ou termos de compromissos efetivados em 2010, ocorreram nos últimos dias desse exercício

5 o que torna inviável a análise de projetos, restando em 0 resultado desta meta.
Fonte: PlamSUS

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: José Raimundo Machados dos Santos
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
SUBAÇÃO 41604 – Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares
Meta Programada

Produto

Exercício 2010
Unidade
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado

Física
Analisar 02 projetos de implantação de melhorias
sanitárias domiciliares de exercícios anteriores
realizar 3 visitas preliminares de convenios do
2
exercício de 2010
Analisar 03 projetos de implantação de melhorias
3
sanitárias domiciliares relativos aos pleitos de 2010
1

Projeto analisado

Unidade

2

0

0

Visita técnica
preliminar

Unidade

3

0

0

Projeto analisado

Unidade

3

0

0

Unidade

25

21

0,84

Unidade

3

0

0

Visita téccnica de
acomp. De exercícios
anteriores realizada
realizar 3 visitas de acompanhamento de convenios
Visita técnica de
5
do exercício de 2010
acomp. Exercício 2010
4

realizar 25 visitas de acompanhamento
convenios de exercícios anteriores

de

26

realizada
Análise das metas
Foi verificado que dos 16 projetos a serem analisados neste exercicio, encontravam-se apenas 2 sem análise, não foram
1
analisados os projetos pois existe uma demanda a convenente para providenciar a licença ambiental.
as assinaturas e empenhos para todos os convenios ou termos de compromissos efetivados em 2010, ocorreram nos últimos dias desse exercício

2 o que torna inviável realizar visitas técnicas, restando em 0 resultado desta meta.

as assinaturas e empenhos para todos os convenios ou termos de compromissos efetivados em 2010, ocorreram nos últimos dias desse exercício

3 o que torna inviável analisar projetos, restando em 0 resultado desta meta.
Foram realizadas visitas de acompanhamento nos seguintes convênios: JAN - TC/PAC 763/08;762/08 FEV - 763/08;737/08
MAR - 760/08;738/08;739/08;740/08;761/08;765/08;766/08 ABR - 738/08;761/08;766/08 MAI - 764/08;744/08 JUN 4
763/08;740/08;765/08 JUL - 744/0/;762/08, a meta de 25 é estimada, portanto consideramos aceitável a diferença de apenas 4
visitas não realizadas

as assinaturas e empenhos para todos os convenios ou termos de compromissos efetivados em 2010, ocorreram nos últimos dias desse exercício

5 o que torna inviável realizar visitas técnicas, restando em 0 resultado desta meta.
Fonte: PlamSUS

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: José Raimundo Machados dos Santos
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
SUBAÇÃO 41643 – Fomento a Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
Apoiar tecnicamente 02 municípios com
1 elaboração de planos municipais de saneamento
Municípios apoiados
Unidade
2
2
1
básico.
Elaborar 22 pareceres finais referente aos demais
2
Parecer elaborado
Unidade
22
0
0
produtos contidos no TR
Plano de trabalho e
Analisar 2 planos de trabalho e orçamento
3
orçamento detalhado
Unidade
2
2
1
detalhados relativos ao PMSB
analisados
Analisar 2 diagnósticos técnicos participativos do
4
Diagnóstico analisados
Unidade
2
0
0
PMSB
Participar em 6 reuniões dos comitês de
5 coordenação de elaboração do PMSB em caráter Participação em reuniões Unidade
6
0
0
orientativo
Análise das metas
foram apoiados os municípios de dois irmãos do buriti e bela vista, porem até o mês de novembro não foi liberada nenhuma
1
parcela.no dou de 24/11/2010 foram celebradas propostas com 7 municipios de mato grosso do sul
2
3
4
5

Para elaboração de pareceres é necessário o município apresentar relatórios para análise da DIESP, o que não ocorreu no exercício.
No exercício foram analisados 2 planos de trabalho, dois irmãos do buriti e bela vista dos aprovados no siconv.
não foi analisado nenhum diagnostico técnico participativo do pmsb, em fase de análise
Os municípios formalizaram os comitês mas não ocorreram reuniões com os mesmos para orientar a elaboração do PMSB

Fonte: PlamSUS

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

27

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, esperam-se iniciativas nos municípios beneficiados. Para tal é necessário o assessoramento técnico
qualificado, por intermédio das 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: José Raimundo Machados dos Santos
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
SUBAÇÃO 40637 – fomento a educação em saúde voltada para saneamento ambiental
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
apoioar os municipios conveniados com a
funasa,para implantação e/ou implementação de
1 ações de educação em saude e mobilização social
Municipio apoiado
Unidade
21
12
0,6
nos projetos de saneamento (exercicios anteriores
2003; 2004 e 2005)
sensibilizar e apoiar técnicos e gestores
municipais para implantação e/ou implementação
Unidade
1
0
0
2 de ações e projetos permanentes de educação em Município beneficiado
saúde, nos municipios conveniados com a funasa
contemplados com recursos do PAC.
apoiar tecnicamente, por meio dos núcleos
intersetoriais de cooperação tecnica os muncipios
3
Município beneficiado
Unidade
2
2
0
na elaboração dos planos municipais de
saneamento basico PMSB.
apoiar os municipios na implantação dos núcleos
4 de educação em saúde nos municipio atendidos
Município apoiado
Unidade
21
19
0,9
com recursos da funasa
apoiar os municipios a beneficiarem as
comunidades de áreas especias (quilombolas,
5
Município beneficiado
Unidade
11
4
0,36
ribeirinhos, extrativistas e assentados) com ações
de educação em saúde e mobilização social.
apoiar implantação de ações de educação em
6 saúde em municipios conveniados com a funasa,
Muncipio apoiado
Unidade
18
5
0,3
contemplados com recursos do PAC
Análise das metas
Janeiro, fevereiro, março e abril não houve visita técnica para emissão de parecer. Maio - visita técnica para emissão de parecer
final das atividades do PESMS nos municípios de Fátima do Sul e Itaquirai, Bodoquena Porto Murtinho e
Paranaiba.Junho,Julho, agosto, setembro não houve viagem para parecer técnico final.Outubro - visita técnica para emissão de
1
parecer final das atividades do PESMS nos municípios de Aquidauana, Jardim, bodoquena, Douradina e nova Andradina.
Novembro - visita técnica para emissão de parecer final das atividades do PESMS nos municípios de Dourados e Corguinho.
Dezembro não houve atividades do PESMS.
2 Durante o ano de 2010 não houve o seminário programado para os municípios conveniado com o PAC.
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A ação programada foi realizada em JUNHO com apoio da equipe técnica do NICT de Brasília, que foi realizado o apoio
3 técnico aos municípios de Bela Vista e Dois Irmãos do Buriti na Elaboração dos Planos Municipais de Saneamemto
Básico,(PMSB).
Agosto - Iniciado as reuniões com os gestores e seus secretários para a sensibilização da importância da criação do núcleo de
Educação em Saúde e Mobilização Social para gerir as ações educativas locais nos convênios da Funasa, em: Bela Vista, Porto
Murtinho, Ponta Porã, Amambai, Coronel Sapucaia e Paranhos. Setembro - Continuado os trabalhos de sensibilização dos
municípios na importancia da criação dos núcleo de Educação em saúde e mobilização Social para gerir as ações educativas
4
locais nos municípios d e Jatei, Vicentina e Fátima do Sul. Outubro - Continuidade das ações para a sensibilização dos
municípios de Figueirão, Pedro Gomes, Sonora, Rio Brilhante, Maracaju e Nioaque. Novembro - Continuidade das ações de
sensibilização dos municipios para implantação dos núclios de Educação em Saúde3 em Guia Lopes da Laguna, Jardim,
Bodoquena e Miranda.
Janeiro, fevereiro e março, não houve ações programadas. Abril - Trabalho realizado com a Diesp com a finalidade de
aprofundar estudo detalhado do abastecimento de água da comunidade rural quilombola familia Quintino do Município de
Pedro Gomes. Maio, junho e julho - não houve ações. Agosto - Reunião com os gestores municipais para a sensibilização da
5 importancia da criação de um núcleo de Educação em Saúde e Mobilização Social para gerir as ações locais dos objetos
pactuados nos convênios ou termos de responsabilidade com recuross financeiros da Funasa e do PAC. Setembro, outubro e
dezembro - Não houve ações. Novembro - Trabalho com o objetivo de avaliação para ampliação da rede de abastecimento de
água da comunidad e quilombola rural de Corumbá.
Janeiro e fevereiro - Não houve viagem para apoiar a implantação de ações de Educação em Saúde em municipios conveniados
com a funasa contempladas com o PAC ou outros convênios. Março - Inicia a programação para apoiar a implantação de ações
de Educação em Saúde em municípios conveniados com a funasa contempladas com o PAC ou outros convênios nos
6
municípios de Corguinho e Aquidauana. Maio - Continua a programação para apoiar a implantação de ações de Educação em
Saúde em municipios conveniados com a funasa contempladas com o PAC ou outros convênios: municípios de Tacuru,
Amambai e Coronel Sapucaia. Nos outros meses não houve ações nos municípios programados
Fonte: PlamSUS

Identificação da Ação
Denominação: 2272 - Gestão e Administração do Programa
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são
passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.
Descrição: 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; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins); 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 do programa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)
Fonte: Sigplan

14
36
52

14
30
36
37
39
47
52

Meta financeira por progama/ação
elemento de despesa
Programa
orçamento
elemento de despesa
programa de trabalho
ação
disponibilizado
apoio a gestao dos sistemas de saneamento basico
diarias - pessoal civil
0122-20AG
735,28
em municipios de ate 50.000 habitantes - nacional
outros servicos de terceiros
apoio a gestao dos sistemas de saneamento basico
0122-20AG
1.393,60
pessoa fisica
em municipios de ate 50.000 habitantes - nacional
equip.e material permanente apoio a gestao dos sistemas de saneamento basico
0122-20AG
223.295,79
op.intra-orc.
em municipios de ate 50.000 habitantes - nacional
Total ação 20AG
225.424,67
Programa
orçamento
elemento de despesa
programa de trabalho
ação
disponibilizado
diarias - pessoal civil
0122-2272 gestao e administracao do programa - nacional
286.362,86
material de consumo
0122-2272 gestao e administracao do programa - nacional
598.556,69
outros servicos de terceiros
0122-2272 gestao e administracao do programa - nacional
45.223,50
pessoa fisica
locacao de mao-de-obra
0122-2272 gestao e administracao do programa - nacional
99.853,63
outros servicos de terceiros pj 0122-2272 gestao e administracao do programa - nacional
482.493,64
op.int.orc.
obrigacoes
tributarias
e
0122-2272 gestao e administracao do programa - nacional
4.500,00
contributivas
equip.e material permanente 0122-2272 gestao e administracao do programa - nacional
189.679,89
op.intra-orc.

despesas
executadas
735,28
1.393,60
223.295,79
225.424,67
despesas
executadas
286.362,86
598.556,69
45.223,50
99.853,63
482.493,64
4.500,00
189.679,89
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93 indenizacoes e restituicoes

0122-2272 gestao e administracao do programa - nacional
69,4
69,4
Total ação 2272
1.706.739,61 1.706.739,61
Programa
orçamento
despesas
elemento de despesa
programa de trabalho
ação
disponibilizado executadas
fomento a educacao em saude voltada para o
14 diarias - pessoal civil
0122-6908
12.587,81 12.587,81
saneamento ambiental - nacional
outros servicos de terceiros
fomento a educacao em saude voltada para o
36
0122-6908
796,5
796,5
pessoa fisica
saneamento ambiental - nacional
Total ação 6908
13.384,31 13.384,31
Total Programa 0122
1.945.548,59 1.945.548,59
Fonte: Siafi-Gerencial

QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO
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 pzopulação.
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.
Fonte: Sigplan

Identificação da Ação
Denominação: 4641 - Publicidade de Utilidade Pública
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar,
esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos
que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida.
Descrição: A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de interesse
público, que assuma caráter educativo, informativo, de mobilização ou de orientação social, ou ainda que contenha
uma orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços públicos e que expresse, com objetividade
e clareza, mediante a utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha
Unidade Executora: Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde (ASCON)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
Subação 40615 – Divulgação Permanente da Imagem Institucional da FUNASA nas ações de saneamento e saúde indígena
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
1 Divulgação permanente da imagem institucional
Matéria divulgada
Unidade
160
203
1,27
Análise das metas
Janeiro - Realizada 140% do esperado sendo: Engenharia 1; saude indigena 4; Outros 9. Fevereiro - Realizada 80% do esperado
sendo: saude indigena 2; Outros 6. Março - Realizada 180% do esperado sendo: Engenharia 7; saude indigena 8; Outros 12.
Abril - Realizada 107% do esperado sendo: Engenharia 4; saúde Indígena 6; Outros 6 Maio - Realizado 193% do esperado,
sendo: Engenharia 11, saúde Indígena 6; Outros 12. Junho - Realizado 153% do esperado, sendo Engenharia 6; saúde Indígena
1. 3 ; Outros 14. Julho - Realizado 67% do esperado, sendo Engenharia 1; Saúde Indígena 4; outros 5. Agosto - Realizado 120%
do esperado, sendo Engenharia 2, Saude Indígena 4: outros 12. Setembro - Realizado 80% do esperado, sendo Engenharia 1,
saúde Indígena 3; outros 3. Outubro - Realizado 80% do esperado, sendo Engenharia 2, saúde Indígena 4; outros 6. Novembro Realizado 200% do esperado, sendo Engenharia 11, saúde Indígena 6; outros 3. Dezembro - Realizado 130% do esperado,
sendo Engenharia 1, saúde Indígena 5; outros 8
Fonte: PlamSUS

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
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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: José Raimundo Machado dos Santos
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
SUBAÇÃO 41703 - implantação, ampliação ou melhoria do serviço de saneamento em áreas rurais, em áreas especiais
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
1

realizar 28 visitas de acompanhamento
convenios de exercícios anteriores

de

visita técnica de
acompanhamento de
exercícios anteriores
realizada

analisar 2 projetos de saneamento ambiental em
(comunidade
remanescente
de
quilombo,
projeto analisado
2 assentamento da reforma agrária, reserva
extrativista ou localidades rurais com até 2.500
habitantes) relativos aos pleitos 2010
realizar 2 visitas de acompanhamento de convenios visita de acompanhamento
3
exercício 2010 realizado
2010
realizar 2 visitas preliminares de convenios de visita técnica preliminar
4
realizada
2010
analisar 20 projetos de saneamento ambiental em
(comunidade remanescente de quilombo, assentamento da
5 reforma agrária, reserva extrativista ou localidades rurais
com até 2.500 habitantes) referentes a exercícios
anteriores

projeto analisado

unidade

28

11

0,4

unidade

2

0

0

unidade

2

0

0

unidade

2

0

0

unidade

8

1

0,12

análise das metas
1
2
3
4
5

foram realizadas visitas de acompanhamento nos seguintes convênios: jan- 842/04 fev - 528/07;530/07 mar - 526/07;528/07;656/09 abr - 530/07
mai - 1280/07 jul - 846/06 ago - 526/07 set - 529/07
as assinaturas e empenhos para todos os convenios ou termos de compromissos efetivados em 2010, ocorreram nos últimos dias desse exercício
o que torna inviável a análise dos projetos ou visita técnica
as assinaturas e empenhos para todos os convenios ou termos de compromissos efetivados em 2010, ocorreram nos últimos dias desse exercício
o que torna inviável a análise dos projetos ou visita técnica
as assinaturas e empenhos para todos os convenios ou termos de compromissos efetivados em 2010, ocorreram nos últimos dias desse exercício
o que torna inviável a análise dos projetos ou visita técnica
feita a revisão do quantitativo esperado constatou se que dos 20 projetos, 12 encontravam-se analisados no começo do exercício.restando assim,
08 para análise. No exercício de 2010 ocorreu a análise de apenas 1 projeto no mês de julho - tc/pac 529/07(35,14%), isso posto pela grande
atividade de acompanhamento e visita técnica.

Fonte: PlamSUS

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: José Raimundo Machados dos Santos
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)
Fonte: Sigplan
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Identificação da subação
SUBAÇÃO 41683 - saneamento básico em aldeias indígenas para prevenção e controle de agravos
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
beneficiar 10 aldeias com melhorias sanitárias
Aldeia beneficiada
1
Unidade
10
0
0
domiciliares
realizar 15 visitas de acompanhamento de obras de
2
exercícios anteriores
3

realizar 20 visitas de acompanhamento de obras do
exercício de 2010

realizar a contratação de elaboração de 17 projetos
de saneamento básico em aldeias
beneficiar 10 aldeias com sistemas de
5
abastecimento de água
4

visita técnica de
acompanhamento de
exercícios anteriores
realizada
visita técnica de
acompanhamento
exercício 2010 realizada

Unidade

15

39

2,6

Unidade

20

0

0

Projeto elaborado

Unidade

17

0

0

Aldeia beneficiada

Unidade

10

0

0

análise das metas
1 as licitações ocorreram no final do exercício, sendo assim não haverá tempo habil para conclusão da obra
foram realizadas visitas de acompanhamento nas obras de contrato abaixo descritos: fev - 064/09;066/09;061/09 mar 063/09;065/09;067/09;071/09;064/09;066/09;073/09 abr - 061/09 mai - 072/09;072/09;064/09;066/09 jun - 068/09;069/09;075/09;076/09 jul 2
068/09;069/09;072/09 ago - 063/09;067/09 set- 068/09;069/09 nov - 1949/08; 1950/08; 1954/08; 1956/08; 1978/08; 1980/08; 1983/08; 1985/08;
1993/08; 1999/08; 2000/08; 2001/08; 2005/08
ocorre que a abertura de licitação para as obras diretas em epígrafe foi realizada em dezembro impossibilitando qualquer visita técnica nas
3
mesma dentro do exercício.
a tomada de preço referente a esta meta foi aberta em 19/08 que inclui elaboração de projetos de saneamento básico nas aldeias dos municipios
de: anastácio, nioaque, 2 em miranda, guia lopes da laguana, amambai, 2 em dourados, ponta porã, maracaju, tacuru, brasilandia, dois irmãos do
4 buriti, rochedo, 2 em laguna carapã e Corumbá, portanto a contratação ocorreu em meados de outubro, mas com o prazo mínimo para entrega
do projeto eles seram entregues no exercício de 2011. embora a meta seja contratar empresa o produto esperado é projeto elaborado restando em
“0“ no exercício de 2010.
5 encontra-se em andamento o processo licitatório para esta subação

Fonte: PlamSUS

Identificação da Ação
Denominação: 2272 – Gestão e Administração do Programa
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são
passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.
Descrição: 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; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); 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 do programa.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: José Raimundo Machado dos Santos
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública - DENSP
Fonte: Sigplan
elemento de despesa

Meta financeira por progama/ação – elemento de despesa
Programa
programa de trabalho
ação
1287-2272 gestao e administracao do programa - nacional
1287-2272 gestao e administracao do programa - nacional
com
1287-2272 gestao e administracao do programa - nacional

14 diarias - pessoal civil
30 material de consumo
passagens e despesas
33
locomoção
outros servicos de terceiros
36
1287-2272 gestao e administracao do programa - nacional
pessoa física
outros servicos de terceiros pj 39
1287-2272 gestao e administracao do programa - nacional
op.int.orc.
obrigacoes
tributarias
e
47
1287-2272 gestao e administracao do programa - nacional
contributivas
Total ação 2272
Programa
elemento de despesa
programa de trabalho
ação
14 diarias - pessoal civil
1287-4641 publicidade de utilidade publica - nacional
Total ação 4641

orçamento
despesas
disponibilizado executadas
64.146,56 64.146,56
20.593,34 20.593,34
4.878,00

4.878,00

3.894,00

3.894,00

1.487.481,55 1.487.481,55
4.654,57

4.654,57

1.585.648,02 1.585.648,02
orçamento
despesas
disponibilizado executadas
13.990,01 13.990,01
13.990,01 13.990,01
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elemento de despesa
51 obras e instalacoes - op.int.orc.

Programa
ação

programa de trabalho

saneamento basico em aldeias indigenas para
prevencao e controle de agravos - nacional
Total ação 7684
Total programa

1287-7684

orçamento
despesas
disponibilizado executadas
1.494.961,98 1.494.961,98
1.494.961,98 1.494.961,98
3.094.600,01 3.094.600,01

Fonte: Siafi Gerencial

QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO
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 Responsável: José Raimundo Machado dos Santos Meio Ambiente
Funasa
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.
Fonte: Sigplan

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: José Raimundo Machado dos Santos
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
SUBAÇÃO 41623 - implantação de melhoria de sistemas públicos de manejo de residuos solidos
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
Realizar 03 visitas técnicas preliminares de
Visita técnica
1
Unidade
3
0
0
convênios de 2010
preliminar realizada
Visita técnica de
Realizar 03 visitas técnicas de acompanhamento de
acompanhamento
2
Unidade
3
0
0
convênios de 2010
exercício de 2010
realizada

33

3

Realizar 16 visitas técnicas acompanhamento de
convênios de exercícios anteriores.

Visita técnica de
acompanhamento de
exercícios anteriores
realizados

Unidade

16

22

1,4

Projeto Analisado

Unidade

14

0

0

Projeto Analisado

Unidade

3

0

0

Analisar 19 projetos de implantação e melhoria de

4 sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos de

exercícios anteriores
Analisar 03 projetos de implantação e melhoria de
5 sistemas públicos de manejo de resíduos sólidos relativos
a pleitos de 2010

análise das metas
1
2
3
4
5

as assinaturas e empenhos para todos os convenios ou termos de compromissos efetivados em 2010, ocorreram nos últimos dias desse exercício
o que torna inviável a análise dos projetos ou visita técnica
as assinaturas e empenhos para todos os convenios ou termos de compromissos efetivados em 2010, ocorreram nos últimos dias desse exercício
o que torna inviável a análise dos projetos ou visita técnica
Foram realizadas visitas de acompanhamento nos seguintes convênios: FEV - 227/06;194/07 MAR - 194/07;1650/07 MAI - 2376/07 JUN 1650/07;646/09;524/09;526/09 JUL - 227/06 AGO - 488/09;491/09;522/09 SET - 420/03;225/06;194/07;1650/07;526/09 OUT 194/07;490/09;523/09
Feito a reanálise do quantitativo pretendido constatou que 05 convênios estavam com o projeto analisado, portanto, considera-se 14 para o
monitoramento, por falta de documentação a priori licença ambiental, não foram analisados os projetos ocorrendo demanda as conventes para
sanar os problemas identificados.
as assinaturas e empenhos para todos os convenios ou termos de compromissos efetivados em 2010, ocorreram nos últimos dias desse exercício
o que torna inviável a análise dos projetos ou visita técnica

Fonte: PlamSUS
Meta financeira por progama/ação – elemento de despesa
Programa
orçamento
despesas
elemento de despesa
programa de trabalho
ação
disponibilizado executadas
Não houve descentralização de recurso orçamentário para este programa
Fonte: Siafi-Gerencial

QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO
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
Responsável: Wanderley Guenka – Funasa
da Justiça
Público Alvo: Povos Indígenas
Fonte: Sigplan

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: Wanderley Guenka
Unidade Executora: Departamento de Saúde Indígena (DESAI)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
SUBAÇÃO 43043 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
Implementar a Vigilância Alimentar e Nutricional,

1 monitorando especialmente crianças menores de 05 anos.

Percentual de crianças
menores de 5 anos
acompanhadas

2 Implementar a Vigilância Alimentar e Nutricional, Percentual de gestantes

%

97

97

1

%

90

90

1
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monitorando especialmente gestantes

acompanhadas
análise das metas
Exceto no mês de fevereiro, o percental mensal esperado para 2010 (97%) foi atingido, superando-se nos mees de abril, junho,
1 agosto, setembro e outubro. Informo que os números acima descritos estão sujeitos a revisão e que os dados referentes aos
meses de novembro e dezembro encontram-se em fase de consolidação.
Considerando que a meta de percentual de gestantes acompanhadas em seu estado nutricional é de 89%, os percentuais
apresentados nos meses de janeiro a outubro foram iguais ou superiores a meta estabelecida para o período. Vale salientar que
2
os dados subscritos estão sujeitos a revisão e que as informações referentes aos meses de novembro e dezembro ainda se
encontram indisponíveis.
Fonte: PlamSUS

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 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: Wanderley Guenka
Unidade Executora: Departamento de Saúde Indígena (DESAI)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
SUBAÇÃO 41383 - capacitação de profissionais e controle social na área da saude indigena
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
promover a participação em eventos de capacitação
1
participação em eventos Unidade
352
262
0,75
de profissionais que atuam na saúde indígena
realizar, pelo menos 2 reuniões de conselho
2
reunião realizada
Unidade
2
4
2
distrital de saúde indígena
realizar, pelo menos 2 reuniões de conselho local
3
reunião realizada
Unidade
2
54
27
de saúde indígena
análise das metas
NOVEMBRO, foram realizadas 2 capacitações, sendo uma do PAISMI, que objetivou proporcionar informações atualizadas
referentes à Saúde da Mulher aos profissionais atuantes nas aldeias indígenas de Mato Grosso do Sul, em específico,
enfermeiros e médicos, enfocando o Pré-Natal, o Câncer de Colo Uterino, Mortalidade Materna, Exame de Mama, do Colo
Uterino entre outros assuntos, contou com a participação de 30 pessoas. A outra capacitação foi sobre TUBERCULOSE, que
objetivou instruir os participantes a avaliar os impactos da tuberculose sobre a comunidade indígena por meio de Indicadores
epidemiológicos e operacionais; conhecer as normas técnicas do programa nacional, estadual, municipal e principalmente do
1
Distrito de Tuberculose; demonstrar as metas estabelecidas no DSEI/MS e discutir sobre o sistema de registro e informação,
contou com a participação de 60 pessoas. DEZEMBRO, foram realizadas 4 capacitações de conselheiros locais de saúde
indígena, que objetivou instrumentalizar os conselheiros locais de saúde para o exercício de sua competência legal, através da
disponibilização de informações e conhecimentos necessários à efetividade do controle social do Sistema Único de Saúde/
Subsistema de Saúde Indígena, contou com a participação de 172 pessoas, sendo 52 na I Turma, 41 na II Turma, 38 na III
Turma e 41 na IV Turma.
Foram realizadas 4 reuniões do Conselho Distrital de Saúde Indígena, sendo que 3 foram realizadas em Campo Grande-MS e 1
2 em Dourados-MS. A primeira reunião foi realizada em Março e contou com 51 participantes, a segunda realizada em Junho
com 44, a terceira em Outubro com 40 e a última em Dezembro com 41 participantes.
Ocorreram reuniões do Conselho Local de Saúde Indígena em 11 Polos Base de Mato Grosso do Sul: Polo de Aquidauana (5
reuniões), Polo de Bodoquena (5 reuniões), Polo de Bonito (3 reuniões), Polo de Dourados (4 reuniões), Polo de Brasilândia (2
3 reuniões), Polo de Tacuru (1 reunião), Polo de Amambai (5 reuniões), Polo de Sidrolândia (6 reuniões), Polo de Miranda (4
reuniões), Polo de Paranhos (5 reuniões), Polo de Iguatemi (14 reuniões) , as atas das respectivas reuniões encontram-se com a
liderança indigena local.
Fonte: PlamSUS
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Identificação da subação
SUBAÇÃO 40617 - promoção da educação em saúde dos povos indígenas
Meta Programada

Produto

Exercício 2010
Unidade
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado

Física
beneficiar aldeias com ações de educação em saúde
1 e mobilização social na atenção integral a saúde
dos povos indigenas.

aldeia beneficiada

Unidade

18

23

1,3

análise das metas
Exercício 2010 - as ações tiveram inicio no mes de MARÇO, com aldeias urbanizadas do municipio de Campo Grande, são
elas: Darci Ribeiro; Agua Bonita; Marçal de Souza; Indubrasil e Tarcila do Amaral, foi realizada mesa redonda com FUNASA
e SESAU visando preparar materiais educativos sobre a prevenção a dengue OBS. ESSAS 5 ALDEIAS NÃO SERÃO
CONSIDERADAS NO TOTAL ESTIMADO DE 19 ALDEIAS PARA ESTA AÇÃO, POIS SÃO COMUNIDADES
INDÍGENAS URBANAS SENDO ESTA AÇÃO TRATADA EM PARCEIRA COM O MUNICIPIO. JUNHO - houve
continuação das atividades com as 5 comunidades indigenas urbanas de campo grande, mas não foram contabilizadas no
estimado. Tambem houve atividades educativas nas aldeias de Sidrolândia (Corrego do Meio; Lagoinha; Tereré; Agua Azul;
Barreirinha; Buriti; Olho D'agua; Oliveira e Recanto) a ação preconizada foi "atendimento ao memo 367/polo base, com
implantação de um projeto visando otimização dos recursos hidrícos, através da racionalização e conservação". Tambem
1
ocorreu a mesma ação nas aldeias de Porto Murtinho (Barro Preto, Tomazia, Alves de Barros e Campina. Por fim, neste mes
houve a oficina de educação em saude para equipe multidisciplinar indigena em dois módulos que beneficiou as aldeias de
Paranhos (Arroio Cora; Paraguassu; Pirajui; Potrero-Guassu e Sete Cerros). JULHO - foi realizada a oficina de educação em
saude para as equipes multidisciplinares indigena de Tacuru, 1º módulo visando integrar o trabalho dessas equipes para um
atendimento humanizado nas aldeias de Jaguapiré e Sassoro. houve tambem continuidade da ação de racionalização dos
recursos hidrícos nas aldeias de Barro Preto e tomazia, já contabilizadas no mês de junho, e neste mesmo evento houve o inicio
na aldeia São João. Outubro não houve atividade nas aldeias. Novembro,houve 2º módulo da oficina para a equipe
multidisciplinar de Tacuru nas aldeias de Jaguapiré e Sassoró, já contabilizadas em julho. Dezembro não houve atividades nas
aldias.
Fonte: PlamSUS
Identificação da subação
SUBAÇÃO 41345 - Implementação das ações de Atenção Integral a Saúde da Mulher e da Criança Indígena
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
Realizar pelo menos 04 consultas de pré - natal em % de gestantes com 04
1
%
78
78
1
60% das gestantes.
consultas ou mais
2 Investigar 100% dos óbitos infantis
% de óbitos
%
100
100
1
40% das mulheres na faixa etária de 25 e 59 anos
% de mulheres
3
%
50
19
0,4
com exames de PCCU realizados.
examinadas
análise das metas
JANEIRO - O programa de pré-natal é um dos principais focos do DSEI/MS, mensalmente é trabalhado atividades educativas
com as gestantes através de palestras, realizado as consultas de pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos
domicílios quando a gestante não pode comparecer na UBS. FEVEREIRO - O trabalho com as gestantes cadastradas no
Programa de Pré-natal é desenvolvido pela Equipe de Saúde. A rotina é mantida com as consultas de PN, atividades educativas
e a busca por gestantes que não estão cadastradas no Programa. MARÇO - A rotina de trabalho com as gestantes se mantem,
com a realização das consultas, encaminhamentos para exames laboratoriais, ultra-som e outros. ABRIL a OUTUBRO - As
1 atividades de rotina do Programa de Pré-natal se mantem, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. NOVEMBRO Neste mês aconteceu a 2ª Capacitação em Saúde da Mulher Indígena no município de Campo Grande, com a participação de
médicos e enfermeiros que atuam nos Polos Base de Amambai, Antônio João, Aquidauana, Bonito, Bodoquena, Caarapó,
Dourados, Iguatemi, Miranda, Paranhos, Sidrolândia e Tacuru. Este curso teve como objetivo abordar questões relacionadas
com as atividades de Pré-natal, Mortalidade Matern, Exame de Mama e Colo Uterino. DEZEMBRO - Os dados deste mês ainda
não estão disponíveis no DSEI/MS, os Polos Base irão encaminhá-los no mês de Janeiro/2011, portanto fica impossibilitado de
lançar as informações do segundo semestre, visto que o sistema fecha em 31/12.
Os óbitos infantis são investigados por meio do Comitê de Mortalidade Infantil Indígena como rotina no serviço de atenção à
2 saúde indígena. A conclusão dos óbitos referentes ao mês de dezembro será em janeiro, pois podera ocorrer a possibilidade de
até o dia 31/12/2010 ocorrer algum óbito infantil.
JANEIRO - Dando início nas atividades do ano no mês de janeiro foram realizadas 154 coletas de exames Preventivo do Câncer de Colo
Uterino (PCCU). FEVEREIRO - Neste mês foram coletados 207 exames de PCCU. MARÇO - Neste mês foram coletados 148 exames de
PCCU. ABRIL - Neste mês houve dificuldades na aquisição de Kits para a realização do exame. Foram coletados 150 exames de PCCU. MAIO
- Neste mês foram coletados 256 exames de PCCU. JUNHO - Com a realização de campanhas nas aldeias, neste mês foram coletados 498
3 exames de PCCU. JULHO - - Neste mês foram coletados 333 exames de PCCU. AGOSTO - Neste mês foram coletados 422 exames de PCCU.
SETEMBRO - Neste mês houve intensificação do trabalho das equipes referente a prevenção do câncer do colo de útero e foram realizados 476
coletas de exame preventivo. OUTUBRO - Neste mês foram coletados 404 exames de PCCU. NOVEMBRO - Neste mês foram coletados 430
exames de PCCU. DEZEMBRO - Os dados deste mês ainda não estão disponíveis no DSEI/MS, os Polos Base irão encaminhá-los no mês de
Janeiro/2011, portanto fica impossibilitado de lançar as informações do segundo semestre, visto que o sistema fecha em 31/12.

Fonte: PlamSUS
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Identificação da subação
SUBAÇÃO 41543 - implantação das ações de assistencia farmaceuitca para o subsistema de saude indígena
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
registrar 100% das movimentações de materias
movimentações
1
Unidade
15
13
0,9
farmacologicos no SISCOESC
registradas
análise das metas
quantitativ0 revisado refer-se aos "15" polos base, ou seja, mensalmente deverá ser acompanhado as movimentações
farmacologicas de todos os polos no estado. janeiro - dezembro esse acompanhamento e feito de forma rotineira nos polos base,
1
em dezembro já esta concluido pois a solicitacao mensal ja ocorrou no inicio do mes, assim foram lancadas e acompanhadas
todas as movimentações.
Fonte: PlamSUS
Identificação da subação
SUBAÇÃO 43063 - Implementação de ações de atenção á saúde bucal para a população indígena
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
Média de
atingir a média de 1,5 procedimentos
1
procedimentos
Unidade
68
5,5
0,08
odontológicos assistenciais básicos
alcançados
Ampliar em pelo menos 10% a conclusão de Número de tratamentos
2
Unidade
3.999
3.548
0,9
tratamento odontológico básico
concluídos
Ampliar em pelo menos 10% a cobertura média de
3
Média de cobertura
%
69
340
5
escovação bucal supervisionada.
Ampliar em pelo menos 10% o número de Número de consultas
4
Unidade
11.963
8.424
0,7
consultas programáticas
realizadas
análise das metas
Esta meta é avaliada mensalmente, não sendo possível concluir o mês Dezenbro, pois as informações referentes a este mês só
será encaminhada ao DSEI, no mês de Janeiro de 2011. Esta meta não foi cumprida, pois tivemos a falta de insumos de
1
odontologia. Por questões administrativas, houve atrazo na conclusão do processo de compra dos materias, onde as equipes
ficaram praticamente 5 meses sem material para trabalharem.
2 A meta será alcançada , com o fechamento do mês de dezembro.
3 esta meta é calculada em cima da faixa etária de 6 a 14 anos.
4 A meta será alcançada com o fechamento do mês de Dezembro.
Fonte: PlamSUS
Identificação da subação
SUBAÇÃO 41423 - Implementação das ações de prevenção e controle de DST/HIV/AIDS
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
% de gestantes testadas
1 Testar 100% das gestantes para HIV;
%
1818
2461
1,35
para HIV
Tratar 100% dos casos de DST diagnosticados por
2
% de casos tratados
%
520
520
1
meio da abordagem sindrômica;
Testar pelo menos 60% dos parceiros das gestantes
3
% de parceiros testados
%
8000
450
0,05
para HIV/Sífilis e Hepatites Virais;
Realizar sorologia em 100% das gestantes para % de gestantes testadas
4
%
1818
2461
1,35
hepatites virais;
para Hepatites Virais
Informar 100% dos casos de HIV, Aids e Hepatites
5
% de casos informados
%
5
5
1
Virais diagnosticados no SIASI;
Ampliar em 20% a disponibilização de
Nº de preservativos
6
Unidade
26340
20684
0,8
preservativos;
disponibilizados
% de gestantes testadas
7 Testar 100% das gestantes para Sífilis;
%
1818
2461
1,35
para Sífilis
Testar 100% dos indivíduos que apresentarem
% de indivíduos
8 sintomatologia
para
AIDS,
Tuberculose,
%
1000
1000
1
testados
Toxoplasmose, Hepatite e Leishmaniose;
análise das metas
A Coleta de exames nas gestantes é realizada por meio de uma metodologia de papel filtro que é a mesma metodologia utilizada
no teste do pezinho nas crianças recén nascidas facilitando o alcance das metas em todos os meses do ano de 2010.O
1
processamento e análise das informações geradas pelas equipes são realizadas após o término de cada mês sendo que os últimos
meses do ano de 2010 serão processados e analisados em Janeiro de 2011.
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Todos os casos de doenças sexualmente transmissível são notificados no sistema de notificação de agravos (SINAN) e tratados
como rotina nas aldeias do Estado de Mato Grosso do Sul.
Atualmente apenas os parceiros de gestantes com HIV/Sífilis e Hepatites Virais são testados como rotina no DSEI-MS. Não
tinhamos a rotina de Testar pelo menos 60% dos parceiros das gestantes para HIV/Sífilis e Hepatites Virais em que eram
3
somente testados apenas os que as gestantes eram diagnosticadas com HIV/Sífilis e Hepatites. A partir do ano de 2011 colocar
como rotina a meta de Testar pelo menos 60% dos parceiros das gestantes para HIV/Sífilis e Hepatites Virais;
A Coleta de exames nas gestantes é realizada por meio de uma metodologia de papel filtro que é a mesma metodologia utilizada
no teste do pezinho nas crianças recén nascidas facilitando o alcance das metas em todos os meses do ano de 2010.O
4
processamento e análise das informações geradas pelas equipes são realizadas após o término de cada mês sendo que os últimos
meses do ano de 2010 serão processados e analisados em Janeiro de 2011.
5 Foram descobertos no ano de 2010, cinco casos de HIV/AIDS no DSEI-MS que foram lançados no SIASI.
A distribuição de preservativos é realizada em todas as aldeias do Estado de Mato Grosso do Sul por meio de rotina em o mês
de dezembro será processado e analisado em janeiro de 2011. As ações do ano de 2010 foram priorizadas na saúde da mulher e
6 da criança indígena e está faltando os dados referentes ao mês de Dezembro de 2010. As questões culturais são uma dificuldade
a ser superada em relação ao uso do preservativo pois possuímos 08 etnias em nosso Estado. Promover um planejamento de
ações educativas nas aldeias voltadas para as Doenças Sexualmente Transmissíveis no ano de 2011.
A Coleta de exames nas gestantes é realizada por meio de uma metodologia de papel filtro que é a mesma metodologia utilizada
no teste do pezinho nas crianças recén nascidas facilitando o alcance das metas em todos os meses do ano de 2010.O
7
processamento e análise das informações geradas pelas equipes são realizadas após o término de cada mês sendo que os últimos
meses do ano de 2010 serão processados e analisados em Janeiro de 2011.
A testagem dos indivíduos que apresentarem sintomatologia para AIDS, Tuberculose, Toxoplasmose, Hepatite e Leishmaniose
8
é realizada todos os meses como rotina nas aldeias de Mato Grosso do Sul.
Fonte: PlamSUS
2

Identificação da subação
SUBAÇÃO 43003 - (RAP 2009) Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
Realizar Busca ativa de sintomáticos respiratórios
Aldeias com busca
1
%
825
825
1
em 100% das aldeias
ativa realizada
Realizar busca ativa de Hanseníase em 100% das
Aldeias com busca
2 aldeias próximas a municipios endêmicos, ou que
ativa de casos de
%
900
900
1
já apresentaram registro de casos
Hanseniase realizada
Casos com TDO
3 Realizar TDO em 100% dos casos diagnosticados
%
107
107
1
Realizado
Alcançar 100% de cura dos casos de Tuberculose
4
Cura Alcançada
%
1080
1044
0,9
diagnosticados
análise das metas
Janeiro: Essa meta foi prejudicada devido as aldeias de polo base de Antonio João; mas foi solicitado mais empenho da equipe
para realização da busca ativa.Fevereiro:Essa meta foi prejudicada devido as aldeias do polo base de Iguatemi; os bioquimicos
dos municpios que pertencem essas aldeias naõ estavam realizando os exames de bacilospia mas foi solictado para a equipe
encaminhar para o LACEN(Campo Grande)as amostras coletadas.Março:Essa meta foi prejudicada devido as aldeias do polo
base de Iguatemi; os bioquimicos dos municpios que pertencem essas aldeias naõ estavam realizando os exames de bacilospia
mas foi solictado para a equipe encaminhar para o LACEN(Campo Grande)as amostras coletadas.Abril: Essa meta foi
1
prejudicada devido as aldeias de polo base de Miranda; mas foi solicitado mais empenho da equipe para realização da busca
ativa.Maio: A Busca ativa foi realizado em todas as aldeias..Junho: A Busca ativa foi realizado em todas as aldeias.Julho: A
Busca ativa foi realizado em todas as aldeias.Agosto: A Busca ativa foi realizado em todas as aldeias.Setembro: A Busca ativa
foi realizado em todas as aldeias.Outubro: A Busca ativa foi realizado em todas as aldeias.Novembro:A Busca ativa foi
realizado em todas as aldeias. Dezembro: Essas informações ainda naõ foram encaminhadas ao DSEI; serão consolidadas no
mês de Janeiro/2011
2 A Busca ativa de casos de Hanseniase é realizado como rotina diaria das equipes nas 75 aldeias indígenas do Estado
A Realização do Tratamento Diretamente Observado(TDO) é relizado diariamente em todos os casos diagnosticados de
3
Tuberculose.Os casos diagnosticados em Dezembro, só serão encaminhados para consolidação no mês de Janeiro.
As taxas de cura de acordo com os parâmetros da OMS deverá pelo menos alcançar 85% de cura , em 2010 atingimos 87,3%,
4 ou seja, mesmo não atingindo a meta esperada pelo Distrito/MS(90%) as eliminações das fontes de infecção ( óbito + cura)
estão sendo satisfatoriamente eficazes nas aldeias indígenas do Estado.
Fonte: PlamSUS
Identificação da subação
SUBAÇÃO 41523 - Implementação das ações de imunização nas aldeias
Meta Programada

Produto

Alcançar no mínimo, 60% de pessoas com
1
esquema vacinal completo
2 Alcançar no mínimo, 80% de cobertura vacinal

Física
cobertura vacinal
alcançada
Cobertura vacinal

Exercício 2010
Unidade
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
%

120

56

0,5

%

880

871

0,9

38

3
4
5
6
7

1

2

3

4

5

para as vacinas Tetravalente ou Pentavalente, em
menores de 1 ano
Alcançar no mínimo, 95% de cobertura vacinal
para a vacina oral contra a Poliomielite (VOP), em
menores de 1 ano
Alcançar no mínimo 85% de cobertura vacinal para
a vacina Tríplice Viral, para as mulheres em idade
fértil (10-49 anos)
Alcançar no mínimo 85% de cobertura vacinal para
a vacina Tríplice Viral, na faixa etária de 1-4 anos
Alcançar no mínimo 85% de cobertura vacinal para
a vacina Dupla Adulto, para as mulheres em idade
fértil (10-49 anos)
Alcançar no mínimo 85% de cobertura vacinal para
a vacina Hepatite B, na faixa etária de 1-4 anos

alcançada
Cobertura vacinal
alcançada

%

1045

872

0,8

Cobertura vacinal
alcançada

%

935

690

0,7

Cobertura vacinal
alcançada

%

935

992

1,06

Cobertura vacinal
alcançada

%

1020

67

0,06

Cobertura vacinal
%
935
1073
1,14
alcançada
análise das metas
JANEIRO a JUNHO - Esta ação é semestralmente mensurada, no primeiro semestre não alcaçou a meta estipulada devido a
dificuldades no desenvolvimento das atividades nas aldeias. JULHO a DEZEMBRO - As doses de vacina que foram aplicadas
em Dezembro somente serão lançadas no SIASI em Janeiro, portanto fica impossibilitado de lançar as informações do segundo
semestre, visto que o sistema fecha em 31/12.
JANEIRO - Este alto percentual deve-se a intensificação realizado no ano de 2009. FEVEREIRO - Com o início das atividades
do ano, o trabalho está focado para o planejamento de ações para o ano (planejamento da Campanha contra a Influenza A H1N1), e a vacinação em área indígena depende diretamente do trabalho da Secretaria Estadual de Saúde, pois é esta que
disponibiliza as vacinas para o DSEI/MS. MARÇO - Execução da Campanha de Vacinação contra a Infuenza A (H1N1) para
toda a comunidade indígena acima de 06 meses de idade. ABRIL - Neste mês houve intensificação da Campanha de Vacinação
contra a Influenza A (H1N1) para alcance de metas e continuidade de vacinação de rotina. MAIO - Intensificado o trabalho de
busca ativa dos faltosos para receber a vacina contra a Influenza A (H1N1) e início da Campanha de Vacinação contra a
Influenza Sazonal para os Idosos (acima de 60 anos). JUNHO a AGOSTO - Manteve-se o trabalho de rotina de vacinação nas
aldeias com a execução de atividades educativas sobre a importãncia da vacina, busca ativa de faltosos (indígenas a vacinas com esquema vacinal atrasado) e vacinação de rotina nas microáreas das aldeias. SETEMBRO - Substituição dos profissionais
administrativos que faziam os lançamentos das doses aplicadas em área no SIASI. O que dificultou na continuidade do serviço
de registro de informação e avaliação de cobertura. OUTUBRO a NOVEMBRO - Mantido o trabalho de rotina com vacinação
em área, busca dos faltosos, realização de atividades educativas seguindo as normativas do Programa Nacional de Imunização
(PNI). DEZEMBRO - Os dados deste mês ainda não estão disponíveis no DSEI/MS, os Polos Base irão encaminhá-los no mês
de Janeiro/2011, portanto fica impossibilitado de lançar as informações, visto que o sistema fecha em 31/12.
JANEIRO - Este alto percentual deve-se a intensificação realizada no ano de 2009. FEVEREIRO - Com o início das atividades
do ano, o trabalho está focado para o planejamento de ações para o ano (planejamento da Campanha contra a Influenza A H1N1), e a vacinação em área indígena depende diretamente do trabalho da Secretaria Estadual de Saúde, pois é esta que
disponibiliza as vacinas para o DSEI/MS. MARÇO - Execução da Campanha de Vacinação contra a Influenza A (H1N1) para
toda a comunidade indígena acima de 06 meses de idade. ABRIL - Neste mês houve intensificação da Campanha de Vacinação
contra a Influenza A (H1N1) para alcance de metas e continuidade de vacinação de rotina. MAIO - Intensificado o trabalho de
busca ativa dos faltosos para receber a vacina contra a Influenza A (H1N1) e início da Campanha de Vacinação contra a
Influenza Sazonal para os Idosos (acima de 60 anos). JUNHO a AGOSTO - Manteve-se o trabalho de rotina de vacinação nas
aldeias com a execução de atividades educativas sobre a importância da vacina, busca ativa de faltosos (indígenas a vacinas com esquema vacinal atrasado) e vacinação de rotina nas microáreas das aldeias. SETEMBRO - Substituição dos profissionais
administrativos que faziam os lançamentos das doses aplicadas em área no SIASI. O que dificultou na continuidade do serviço
de registro de informação e avaliação de cobertura. OUTUBRO a NOVEMBRO - Mantido o trabalho de rotina com vacinação
em área, busca dos faltosos, realização de atividades educativas seguindo as normativas do Programa Nacional de Imunização
(PNI). DEZEMBRO - Os dados deste mês ainda não estão disponíveis no DSEI/MS, os Polos Base irão encaminhá-los no mês
de Janeiro/2011, portanto fica impossibilitado de lançar as informações, visto que o sistema fecha em 31/12.
JANEIRO - Esta vacina completa esquema com 02 doses, sendo iniciado esta atividade no ano de 2008, assim gradativamente a
cobertura irá alcançando o valor almejado. FEVEREIRO - Com o início das atividades do ano, o trabalho está focado para o
planejamento de ações para o ano (planejamento da Campanha contra a Influenza A - H1N1), e a vacinação em área indígena
depende diretamente do trabalho da Secretaria Estadual de Saúde, pois é esta que disponibiliza as vacinas para o DSEI/MS.
MARÇO - Execução da Campanha de Vacinação contra a Influenza A (H1N1) para toda a comunidade indígena acima de 06
meses de idade. ABRIL - Neste mês houve intensificação da Campanha de Vacinação contra a Influenza A (H1N1) para
alcance de metas e continuidade de vacinação de rotina. MAIO - Intensificado o trabalho de busca ativa dos faltosos para
receber a vacina contra a Influenza A (H1N1) e início da Campanha de Vacinação contra a Influenza Sazonal para os Idosos
(acima de 60 anos). JUNHO a AGOSTO - Manteve-se o trabalho de rotina de vacinação nas aldeias com a execução de
atividades educativas sobre a importância da vacina, busca ativa de faltosos (indígenas a vacinas - com esquema vacinal
atrasado) e vacinação de rotina nas microáreas das aldeias. SETEMBRO - Substituição dos profissionais administrativos que
faziam os lançamentos das doses aplicadas em área no SIASI. O que dificultou na continuidade do serviço de registro de
informação e avaliação de cobertura. OUTUBRO a NOVEMBRO - Mantido o trabalho de rotina com vacinação em área, busca
dos faltosos, realização de atividades educativas seguindo as normativas do Programa Nacional de Imunização (PNI).
DEZEMBRO - Os dados deste mês ainda não estão disponíveis no DSEI/MS, os Polos Base irão encaminhá-los no mês de
Janeiro/2011, portanto fica impossibilitado de lançar as informações, visto que o sistema fecha em 31/12.
JANEIRO - Este alto percentual deve-se a intensificação realizada no ano de 2009. FEVEREIRO - Com o início das atividades
do ano, o trabalho está focado para o planejamento de ações para o ano (planejamento da Campanha contra a Influenza A H1N1), e a vacinação em área indígena depende diretamente do trabalho da Secretaria Estadual de Saúde, pois é esta que
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disponibiliza as vacinas para o DSEI/MS. MARÇO - Execução da Campanha de Vacinação contra a Influenza A (H1N1) para
toda a comunidade indígena acima de 06 meses de idade. ABRIL - Neste mês houve intensificação da Campanha de Vacinação
contra a Influenza A (H1N1) para alcance de metas e continuidade de vacinação de rotina. MAIO - Intensificado o trabalho de
busca ativa dos faltosos para receber a vacina contra a Influenza A (H1N1) e início da Campanha de Vacinação contra a
Influenza Sazonal para os Idosos (acima de 60 anos). JUNHO a AGOSTO - Manteve-se o trabalho de rotina de vacinação nas
aldeias com a execução de atividades educativas sobre a importância da vacina, busca ativa de faltosos (indígenas a vacinas com esquema vacinal atrasado) e vacinação de rotina nas microáreas das aldeias. SETEMBRO - Substituição dos profissionais
administrativos que faziam os lançamentos das doses aplicadas em área no SIASI. O que dificultou na continuidade do serviço
de registro de informação e avaliação de cobertura. OUTUBRO a NOVEMBRO - Mantido o trabalho de rotina com vacinação
em área, busca dos faltosos, realização de atividades educativas seguindo as normativas do Programa Nacional de Imunização
(PNI). DEZEMBRO - Os dados deste mês ainda não estão disponíveis no DSEI/MS, os Polos Base irão encaminhá-los no mês
de Janeiro/2011, portanto fica impossibilitado de lançar as informações, visto que o sistema fecha em 31/12
JANEIRO a JUNHO - Esta ação é semestralmente mensurada, no primeiro semestre não alcaçou a meta estipulada devido a
dificuldades no desenvolvimento das atividades nas aldeias e também pela limitação do instrumento de informação (SIASI) que
6 não disponibiliza as pessoas com esquema incompleto com a vacina de Dupla Adulto. JULHO a DEZEMBRO - As doses de
vacina que foram aplicadas em Dezembro somente serão lançadas no SIASI em Janeiro, portanto fica impossibilitado de lançar
as informações do segundo semestre, visto que o sistema fecha em 31/12.
JANEIRO - Mantido o trabalho de rotina com vacinação em área, busca dos faltosos, realização de atividades educativas
seguindo as normativas do Programa Nacional de Imunização (PNI). Este alto percentual deve-se a intensificação realizada no
ano de 2009. FEVEREIRO - Com o início das atividades do ano, o trabalho está focado para o planejamento de ações para o
ano (planejamento da Campanha contra a Influenza A - H1N1), e a vacinação em área indígena depende diretamente do
trabalho da Secretaria Estadual de Saúde, pois é esta que disponibiliza as vacinas para o DSEI/MS. MARÇO - Execução da
Campanha de Vacinação contra a Influenza A (H1N1) para toda a comunidade indígena acima de 06 meses de idade. ABRIL Neste mês houve intensificação da Campanha de Vacinação contra a Influenza A (H1N1) para alcance de metas e continuidade
de vacinação de rotina. MAIO - Intensificado o trabalho de busca ativa dos faltosos para receber a vacina contra a Influenza A
7 (H1N1) e início da Campanha de Vacinação contra a Influenza Sazonal para os Idosos (acima de 60 anos). JUNHO a AGOSTO
- Manteve-se o trabalho de rotina de vacinação nas aldeias com a execução de atividades educativas sobre a importância da
vacina, busca ativa de faltosos (indígenas a vacinas - com esquema vacinal atrasado) e vacinação de rotina nas microáreas das
aldeias. SETEMBRO - Substituição dos profissionais administrativos que faziam os lançamentos das doses aplicadas em área
no SIASI. O que dificultou na continuidade do serviço de registro de informação e avaliação de cobertura. OUTUBRO a
NOVEMBRO - Mantido o trabalho de rotina com vacinação em área, busca dos faltosos, realização de atividades educativas
seguindo as normativas do Programa Nacional de Imunização (PNI). DEZEMBRO - Os dados deste mês ainda não estão
disponíveis no DSEI/MS, os Polos Base irão encaminhá-los no mês de Janeiro/2011, portanto fica impossibilitado de lançar as
informações, visto que o sistema fecha em 31/12.
Fonte: PlamSUS
Identificação da subação
SUBAÇÃO 42924 - Implantação das ações de vigilância das Doenças e Agravos Não-Transmissíveis- DANT
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
Implantar a vigilância das DANT em pelo menos
% de aldeias com
1
%
900
900
1
50% das aldeias
vigilância implantada
análise das metas
O Programa de vigilância das Doenças e Agravos Não-Transmissíveis-DANT, foi implantado em todas as 75 aldeias do Estado
1
desde o ano de 2002. O acompanhamento e busca de novos casos, faz parte da rotina diária da equipe.
Fonte: PlamSUS

Identificação da Ação
Denominação: 2272 - Gestão e Administração do Programa
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são
passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa.
Descrição: 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; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento
de diárias e afins); 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 do programa.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde
Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP)
Fonte: Sigplan
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Meta financeira por progama/ação – elemento de despesa
Programa
orçamento
despesas
elemento de despesa
programa de trabalho
ação
disponibilizado executadas
30 material de consumo
0150-2272 gestao e administracao do programa - nacional
200,00
200,00
outros servicos de terceiros
36
0150-2272 gestao e administracao do programa - nacional
140.011,07 140.011,07
pessoa física
outros servicos de terceiros pj 39
0150-2272 gestao e administracao do programa - nacional
474.525,93 474.525,93
op.int.orc.
obrigacoes
tributarias
e
47
12.422,19
0150-2272 gestao e administracao do programa - nacional
12.422,19
contributivas
Tota ação 2272
627.159,19 627.159,19
Programa
orçamento
despesas
elemento de despesa
programa de trabalho
ação
disponibilizado executadas
estruturacao de unidades de saude para
51 obras e instalacoes - op.int.orc.
0150-3869
491.890,00 491.890,00
atendimento a populacao indigena - nacional
equip.e material permanente estruturacao de unidades de saude para
52
16.606,19
0150-3869
16.606,19
op.intra-orc.
atendimento a populacao indigena - nacional
Total ação 3869
508.496,19 508.496,19
Programa
orçamento
despesas
elemento de despesa
programa de trabalho
ação
disponibilizado executadas
promocao, vigilancia, protecao e recuperacao da
14 diarias - pessoal civil
0150-8743
268.144,09 268.144,09
saude indigena - nacional
promocao, vigilancia, protecao e recuperacao da
30 material de consumo
0150-8743
1.652.068,96 1.652.068,96
saude indigena - nacional
passagens e despesas com
promocao, vigilancia, protecao e recuperacao da
33
0150-8743
5.014,65
5.014,65
locomoção
saude indigena - nacional
outros servicos de terceiros
promocao, vigilancia, protecao e recuperacao da
36
0150-8743
71.511,22
71.511,22
pessoa física
saude indigena - nacional
promocao, vigilancia, protecao e recuperacao da
37 locacao de mao-de-obra
0150-8743
3.111.635,67 3.111.635,67
saude indigena - nacional
outros servicos de terceiros pj promocao, vigilancia, protecao e recuperacao da
0150-8743
1.530.056,59 1.530.056,59
39
op.int.orc.
saude indigena - nacional
obrigacoes
tributarias
e
promocao, vigilancia, protecao e recuperacao da
47
0150-8743
7.656,44
7.656,44
contributivas
saude indigena - nacional
promocao, vigilancia, protecao e recuperacao da
92 despesas de exercicios anteriores 0150-8743
35.071,09
35.071,09
saude indigena - nacional
promocao, vigilancia, protecao e recuperacao da
93 indenizacoes e restituicoes
0150-8743
132,47
132,47
saude indigena - nacional
Total ação 8743
6.681.291,18 6.681.291,18
Total programa
7.816.946,56 7.816.946,56
Fonte: Siafi Gerencial

QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO
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.
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
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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: Carlos Luiz Barroso Junior
Unidade Executora: Departamento de Administração (DEADM)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
SUBAÇÃO 40538 - Implantação do programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
Desenvolver 6 ações de promoção à saúde, sendo
1
ações desenvolvidas
Unidade
6
6
1
uma delas Ginástica Laboral
análise das metas
Etapa 1.1 - O Programa de Ginástica Laboral foi desenvolvido diariamente; Meta 1.2 - As ações de Controle ao Tabaco foram
implementadas através da parceria com a SES e SESAU que cedeu medicamentos e capacitou a médica e assistente social para
introduzir o tratamento medicamentoso junto aos fumantes que desejassem parar de fumar. Até o momento, ---- servidores. ....
da comunidade e ... colaboradores passaram a ser ex-fumantes.Na SUES foi realizada (maio) uma palestra alusiva ao Dia
Mundial sem Tabaco com a participação de 70 colaboradores, além da participação da Mostra em Praça Pública (agosto) em
parceria com a SESAU, SES e ONGs, alusiva ao Dia Mundial Tabaco. Meta 1.3- Foram atendidos 03 servidores dependentes
químico e realizado 01 encaminhamento para o Programa de Saúde Mental da SESAU. 01 encaminhamento para internação e
realizadas 05 visitas domiciliares.Importante registrar que os atendimentos foram reduzidos em função da remoção dos 600
1
agentes de saúde pública serem removidos para o Ministério da Saúde. Meta 1.4- As ações para redução de peso (setembro)
contou com a parceria do Capesaúde com atendimento de 01 nutricionista semanalmente no Soais, alcançando o controle de 60
inscritos dentre serviodores e demais colaboradores. Meta 1.5 - Aplicação de 130 questionário ( setembro)junto a servidores e
colaboradores com o objetivo de conhecer o estilo de vida que esteja interferindo diretamente no controle da hipertensão
arterial.Conclui-se que 21% desses são hipertensos, dos quais 73% não fazem uso qualquer medicação para hipertensão, 67%
são tabagistas e 64% possuem hábitos inadequados de alimentação e 81% dos entrevistados não fazem atividade física. Meta
1.6 - O projeto de atenção integral à saúde do homem está em fase conclusiva ( novembro) e seu lançamento e fase
experimental foi transferido para 2011, após elaboração do perfil epidemiológico dos exames médico periódico.
Fonte: PlamSUS
Identificação da subação
SUBAÇÃO 40578 - melhoria do ambiente de trabalho - laudo de avaliação ambiental
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
elaborar laudo de avaliação ambiental da
1
laudo elaborado
Unidade
1
1
1
CORE/MS
constituir Grupo de Trabalho por meio de portaria
2 para promoção e acompanhamento da aplicação
GT constituido
Unidade
1
0
0
das medidas corretivas apontadas no laudo
executar 3 das medidas corretivas dos itens
3 apontados no laudo de avaliação ambiental sob medidas executadas
Unidade
3
0
0
responsabilidade da COREMS
análise das metas
1 O laudo foi concluído, assinado e publicvado em março de 2010 através do Boletim de Serviço 09/2010
Procuramos durante o exercicio de 2010 identificar os membro para criação do Grupo de Trabalho. Devido aos estudos da
Instituição centrado na reestrutação tornou-se necessário a revisão de áreas e relotação de servidores, diante desse processo a
2
formação do Grupo de Trabalho voltado para a vigilância dos riscos ocupacionais ficou transferida para 2011. Inserir no
planejamento de 2011 a criação do Grupo de Trabalho para a vigilãncia dos riscos ocupacionais.
Foi documentado internamente as medidas corretivas apontadas no laude de avaliação ambiental. Tais medidas demandam
burocracias administrativas para sua efetiva realização. Portanto esperamos concluir as medidas apontadas no laudo, até o final
3 do ano, quais são: adequar as caixas de arcondicionado do prédio da sede da CORE; realizar estudos de engenharia que reduza a
temperatura ambiente do almoxarifiado da CORE; fazer pintura fisica da garagemdo prédio da CORE. Devido à escassez de
recursos financeiros as melhorias físicas no prédio não foram realizadas. Apontar a necessidade de tais melhorias na proposta
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orçamentária de 2011.
Fonte: PlamSUS
Identificação da Ação
Denominação: 20CW - Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos
Tipo de Ação: Não informado
Finalidade: Proporcionar aos servidores e empregados condições pra manutenção da saúde física e mental.
Descrição: Realização dos exames médicos periódicos dos servidores e empregados da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional.
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG)
Coordenador da Ação: Carlos Luiz Barroso Junior
Unidade Executora: Departamento de Administração (DEADM)
Fonte: Sigplan

Devido ao atraso na disponibilização de um sistema informatizado proposto pela
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG que auxiliasse no gerenciamento e na
realização dos Exames Periódicos, foi impossível dar início à ação.
Meta financeira por progama/ação – elemento de despesa
programa
elemento de despesa
programa de trabalho
ação
08 outros beneficios assistenciais
0750-2000 administracao da unidade - nacional
14 diarias - pessoal civil
0750-2000 administracao da unidade - nacional
30 material de consumo
0750-2000 administracao da unidade - nacional
outros servicos de terceiros
36
0750-2000 administracao da unidade - nacional
pessoa física
37 locacao de mao-de-obra
0750-2000 administracao da unidade - nacional
outros servicos de terceiros pj 39
0750-2000 administracao da unidade - nacional
op.int.orc.
obrigacoes
tributarias
e
47
0750-2000 administracao da unidade - nacional
contributivas
equip.e material permanente 52
0750-2000 administracao da unidade - nacional
op.intra-orc.
92 despesas de exercicios anteriores 0750-2000 administracao da unidade - nacional
93 indenizacoes e restituições
0750-2000 administracao da unidade - nacional
Total ação 2000
Total programa 0750
Fonte: Siafi Gerencial

orçamento
despesas
disponibilizado executadas
8.135,09
8.135,09
258.927,54 258.927,54
300.525,80 300.525,80
26.680,40

26.680,40

851.144,69

851.144,69

968.645,99

968.645,99

23.248,31

23.248,31

30.149,33

30.149,33

30.971,60
30.971,60
5.151,42
5.151,42
2.503.580,17 2.503.580,17
2.503.580,17 2.503.580,17

QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO
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: Carlos Luiz Barroso Junior

43

Unidade Executora: Departamento de Administração (DEDM)
Fonte: Sigplan
Identificação da subação
SUBAÇÃO 40377 - participação de servidores públicos federais em eventos de capacitação
Exercício 2010
Unidade
Meta Programada
Produto
de
Alcançado/
Esperado Alcançado
Medida
Esperado
Física
promover a participação de 275 servidores públicos
1
número de participação Unidade
275
118
0,4
federais em eventos de capacitação
análise das metas
JANEIRO A MARÇO, foram realizadas o curso de Media Training, o V Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a II Conferência
Latino Americana de Saneamento e o Encontro Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - Conquistas e Desafios. ABRIL A
JUNHO, foram realizadas a Oficina de Capacitação para Execução dos Exames Periódicos na FUNASA, a Oficina de
Capacitação para Padronização das Orientações para Execução de Obras e Serviços de Engenharia pela Funasa (em dois
momentos), a Capacitação Patrimonial, o curso de Sansões administrativas-Penalidades/Pregão na Admionistração Pública e
Forum de Vigilância e Promoção à Saúde do Servidor. JULHO A SETEMBRO, foram realizadas as seguintes capacitações:
Elaboração de Editais para Aquisições no Setor Público, Elaboração de Editais no Setor Público - turma I, Elaboração de Editais
no Setor Público - turma II, Capacitação no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens-SCDP, Capacitação Pedagógica Etapa I, Prática de cálculos de Proventos de Aposentadorias e Pensão do Servidor Público, Controle Operacional de Reatores
Anaeróbios, Gerenciamento de Obras e Serviços de Engenharia na Administração Pública, III Encontro Nacional de Atenção à
Saúde do Servidor e II Fórum de Saúde Mental, XVIII Congresso Brasileiro de Perícia Médica, XVI Congresso Brasileiro de
Águas Subterraneas e Perfuração de Poços, Planilhas de Formação de Preços nas Licitações Públicas incluindo Terceirizações
de Serviços..., Registro de Preços e Sistemas Eletrônicos de Compras, Lei de Responsabilidade Fiscal, Gestão de Pessoas:
Fundamentos e Tendências (2 turmas). OUTUBRO A DEZEMBRO, foram realizadas as capacitações de:Convênios e outros
Instrumentos, Qualidade de Vida do Trabalhador, Gestão por Competência e Capacitação, Operacionalização do Módulo Siape
1 Saúde-Exames Periódicos, Técnico em Saneamento Ambiental, XX Encontro de Recursos Humanos do Centro-Oeste-Encontra
RH, Gerenciamento e Prjetos PMB, Elaboração de Planos de Capacitação, Formação em Serviço em Educação em Saúde (2
turmas), Orçamento de Obras, Cálculo de BDI, Análise e Aprovação de Projetos,Gestão de Materiais e Planejamento da
Logística de Suprimentos. Falta de projetos que deveriam ser elaborados pelos técnicos responsáveis pelos programas; Desinteresse de empresas em fornecer propostas para executar capacitações; - Impossibilidade de realizar as licitações para
contratar instrutores/empresas executoras de capacitação, devido à grande demanda de contratações da área indígena,
considerada prioridade; - Exigências da Procuradoria Federal com base na Lei 8666/90; - Falta de teto para o pagamento das
diárias dos participantes do interior, tendo como consequência o cancelamento de alumas capacitaçoes, sendo 2 da área de
Educação em Saúde com 40 participantes. Considerando as dificuldades acima, este Setor de Capacitação sugere, entre outras
providências, que os Procuradores Federais que atuam nas Superintendências Estaduais e as Comissões de Licitação apresentem
soluções, com foco nas contratações específicas para capacitação, que não podem ser comparadas com contratações de outros
serviços ou com licitações para compra de materiais, fato que tem dificultado muito a aprovação de processos. Sugiro ainda que
seja levada em conta a Decisão nº 439/98 do TCU enquadrada no inciso II do Art. 25, combinado com o inciso VI do Art.13,
ambos da Lei nº 8.666/93, que defende a inexigibilidade como forma de contratação mais adequada para contratação de
empresa ou instrutor para ministrar capacitação.Outra providência seria a vinculação do recurso do teto ao planejamento anual
de capacitação - PAC, impedindo que outras áreas utilizassem, inviabilizando assim a execução das capacitações.
Fonte: PlamSUS
Meta financeira por progama/ação – elemento de despesa
Programa
orçamento
despesas
elemento de despesa
programa de trabalho
ação
disponibilizado executadas
capacitacao de servidores publicos federais em
53.167,23
14 diarias - pessoal civil
0016-4572 processo de qualificacao e requalificacao - 53.167,23
nacional
capacitacao de servidores publicos federais em
outros servicos de terceiros pj 39
0016-4572 processo de qualificacao e requalificacao - 29.625,00
29.625,00
op.int.orc.
nacional
Total ação 4572
82.792,23
82.792,23
Total programa 0016
2.503.580,17 2.503.580,17
Fonte: Siafi Gerencial
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2.3.2 Execução Física das ações realizadas pela UJ.
Como observado nos quadros acima as Ações de responsabilidades da Superintendência é dividida em subações onde é estabelecido
metas a serem buscadas no exercício. Neste demonstrativo serão relacionadas de forma clara as ações constantes da LOA do exercício de 2010 e de
responsabilidade da Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul constando 12 itens de informações compondo uma linha detalhe da LOA. As
metas para o exercício de 2011 serão estabelecidas no Plano Operacional do exercício de 2011.
QUADRO A.2.2. – EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ
Função Subfunção Programa Ação Tipo Prioridade
10

512

0122

20AF

A

3

10

512

0122

20AG

A

3

10

122

0122

2272

A

4

10

541

0122

6908

A

3

Subação

Descrição da Meta

Produto

Un.
medida

Execução Física
Meta
Meta
Prevista Realizada

SANEAMENTO AMBIENTAL
Não prevista na Superintendencia de Mato Grosso do Sul
Apoiar tecnicamente 02 municípios
com
elaboração
de
planos
Municípios apoiados
Unidade
2
2
municipais de saneamento básico.
Elaborar 22 pareceres finais
referente aos demais produtos
Parecer elaborado
Unidade
22
0
contidos no TR
41643 fomento a elaboraão deAnalisar 2 planos de trabalho e
Plano de trabalho e orçamento
planos municipais de saneamentoorçamento detalhados relativos ao
Unidade
2
2
detalhado analisados
básico
PMSB
Analisar 2 diagnósticos técnicos
Diagnóstico analisados
Unidade
2
0
participativos do PMSB
Participar em 6 reuniões dos
comitês
de
coordenação
de
Participação em reuniões
Unidade
6
0
elaboração do PMSB em caráter
orientativo
Não foi estipulado metas para esta ação pois a mesma trata de despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalisticas do próprio
programa
apoioar os municipios conveniados
com a funasa,para implantação e/ou
implementação de ações de
educação em saude e mobilização
Municipio apoiado
Unidade
21
12
40637 fomento a educação emsocial nos projetos de saneamento
saúde voltada para saneamento(exercicios anteriores 2003; 2004 e
2005)
ambiental
sensibilizar e apoiar técnicos e
gestores
municipais
para
Município beneficiado
Unidade
1
0
implantação e/ou implementação de
ações e projetos permanentes de
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10

10

512

512

0122

0122

7652

10GD

P

P

1

1

educação em saúde, nos municipios
conveniados
com
a
funasa
contemplados com recursos do
PAC.
apoiar tecnicamente, por meio dos
núcleos intersetoriais de cooperação
tecnica os muncipios na elaboração
Município beneficiado
dos
planos
municipais
de
saneamento basico PMSB.
apoiar
os
municipios
na
implantação dos núcleos de
Município apoiado
educação em saúde nos municipio
atendidos com recursos da funasa
apoiar os municipios a beneficiarem
as comunidades de áreas especias
(quilombolas,
ribeirinhos,
Município beneficiado
extrativistas e assentados) com
ações de educação em saúde e
mobilização social.
apoiar implantação de ações de
educação em saúde em municipios
Muncipio apoiado
conveniados
com
a
funasa,
contemplados com recursos do PAC
Analisar 02 projetos de implantação
de melhorias sanitárias domiciliares
Projeto analisado
de exercícios anteriores
realizar 3 visitas preliminares de
Visita técnica preliminar
convenios do exercício de 2010
Analisar 03 projetos de implantação
41604 implantação de melhoriasde melhorias sanitárias domiciliares
Projeto analisado
sanitárias domiciliares
relativos aos pleitos de 2010
realizar
25
visitas
de
Visita téccnica de acomp. De
acompanhamento de convenios de
exercícios anteriores realizada
exercícios anteriores
realizar
3
visitas
de
Visita técnica de acomp. Exercício
acompanhamento de convenios do
2010 realizada
exercício de 2010
Analisar 05 projetos de implantação
e melhoria de sistemas públicos de
Projeto analisado
41323 implantação e mehoria de
abastecimento de água relativos ao
sistemas públicos de abastecimento
pleito de 2010.
de agua
analisar 51 projetos de implantação
Projeto analisado
e melhoria de sistemas públicos de

Unidade

2

2

Unidade

21

19

Unidade

11

4

Unidade

18

5

Unidade

2

0

Unidade

3

0

Unidade

3

0

Unidade

25

21

Unidade

3

0

Unidade

5

0

Unidade

17

4

46

10

512

0122

10GE

P

1

10

122

1287

2272

A

4

10

511

1287

3921

P

1

abastecimentos de água, relativo a
exercícios anteriores.
Realizar
50
visitas
de
acompanhamento para viabilização
de obras de implantação e melhoria
Visita tec. Realizada
Unidade
50
91
de
sistemas
públicos
de
abastecimento de água relativos a
exercícios anteriores.
Realizar
02
visitas
de
acompanhamento para viabilização
de obras de implantação e melhoria
Visita realizada
Unidade
2
0
de
sistemas
públicos
de
abastecimento de água relativos a
2010
Realizar 05 visitas preliminares para
viabilização
de
obras
de
implantação e melhoria de sistemas
Visita ralizada
Unidade
5
0
públicos de abastecimento de água
relativos a 2010.
Realizar licitação/contratação para
conserto/manutenção
de
03
Equip. consertados
Unidade
3
0
41424
construção
de poços
equipamentos de perfuração de
tubulares
para
abastecimento
poços tubulares.
público de água (execução direta)
Construir 60 Poços Tubulares
Poços construídos
Unidade
16
22
Recuperar 05 poços tubulares
Poços recuperados
Unidade
5
5
realizar
48
visitas
de
visita técnica de acomp. de
acompanhamento de convênios de
48
50
Unidade
exercícios anteriores realizada
exercícios anteriores.
analisar 36 projetos de implantação
e melhoria de sistemas públicos de
Projeto analisado
Unidade
36
0
esgotamento sanitário de exercicios
41443 implantação e melhoria deanteriores.
sitemas públicos de esgotamentorealizar
05
visitas
de Visita técnica de acomp. Em 2010
Unidade
5
0
sanitário
acompanhamento de 2010.
realizada
Realizar 05 visitas preliminares de
Visita técnica preliminar realizada Unidade
5
0
convênios de 2010.
Analisar 05 projetos de implantação
e melhoria de sistemas públicos de
5
0
Projeto analisado
Unidade
esgotamento sanitário relativos ao
pleito de 2010
Não foi estipulado metas para esta ação pois a mesma trata de despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalisticas do próprio
programa
Não prevista na Superintendencia de Mato Grosso do Sul
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10

10

10

131

511

511

1287

1287

1287

4641

7656

7684

A

P

P

3

1

1

10
10

511
511

1287
1287

10LP
10GC

P
P

1
1

10

512

8007

10GG

P

3

40615 divulgação permanente da
imagem institucinal da FUNASADivulgação permanente da imagem
Matéria divulgada
Unidade
nas ações de saneamento e saúdeinstitucional
indígena
realizar
28
visitas
de
visita técnica de acompanhamento
acompanhamento de convenios de
unidade
de exercícios anteriores realizada
exercícios anteriores
analisar 2 projetos de saneamento
ambiental
em
(comunidade
remanescente
de
quilombo,
assentamento da reforma agrária,
projeto analisado
unidade
reserva extrativista ou localidades
rurais com até 2.500 habitantes)
relativos aos pleitos 2010
41703 implantação, ampliação ou
realizar
2
visitas
de
melhoria do serviço de saneamento
visita de acompanhamento exercício
acompanhamento de convenios
unidade
em áreas rurais, em áreas especiais
2010 realizado
2010
realizar 2 visitas preliminares de
visita técnica preliminar realizada unidade
convenios de 2010
analisar 20 projetos de saneamento
ambiental
em
(comunidade
remanescente
de
quilombo,
assentamento da reforma agrária,
projeto analisado
unidade
reserva extrativista ou localidades
rurais com até 2.500 habitantes)
referentes a exercícios anteriores
beneficiar 10 aldeias com melhorias
Aldeia beneficiada
Unidade
sanitárias domiciliares
realizar
15
visitas
de
visita técnica de acompanhamento
Unidade
acompanhamento de obras de
de exercícios anteriores realizada
exercícios anteriores
41683 saneamento básico emrealizar
20
visitas
de
visita técnica de acompanhamento
Unidade
aldeias indígenas para prevenção eacompanhamento de obras do
exercício 2010 realizada
controle de agravos
exercício de 2010
realizar a contratação de elaboração
de 17 projetos de saneamento
Projeto elaborado
Unidade
básico em aldeias
beneficiar 10 aldeias com sistemas
Aldeia beneficiada
Unidade
de abastecimento de água

160

203

28

11

2

0

2

0

2

0

8

0

10

0

15

39

20

0

17

0

10

0

3

0

Não prevista na Superintendencia de Mato Grosso do Sul
41623 implantação de melhoria deRealizar
03
visitas
técnicas
Visita técnica preliminar realizada Unidade
sistemas públicos de manejo depreliminares de convênios de 2010
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resíduos sólidos.

10
10
10
10
10
10

512
512
512
512
512
512

8007
1138
1036
1036
1036
1036

20AM
3883
10SK
10SL
10SV
10TA

A
P
P
P
P
P

3
1
1
1
1
1

10

122

0150

2272

A

3

10

302

0150

3869

P

3

10

423

0150

6140

A

3

10

423

0150

8743

A

3

Realizar 03 visitas técnicas de
Visita técnica de acompanhamento
acompanhamento de convênios de
exercício de 2010 realizada
2010
Realizar
16
visitas
técnicas
Visita técnica de acompanhamento
acompanhamento de convênios de
de exercícios anteriores realizados
exercícios anteriores.
Analisar 19 projetos de implantação
e melhoria de sistemas públicos de
Projeto Analisado
manejo de resíduos sólidos de
exercícios anteriores
Analisar 03 projetos de implantação
e melhoria de sistemas públicos de
Projeto Analisado
manejo de resíduos sólidos relativos
a pleitos de 2010

Unidade

3

0

Unidade

16

22

Unidade

14

0

Unidade

3

0

Não prevista na Superintendencia de Mato Grosso do Sul

SANEAMENTO INDÍGENA
Não foi estipulado metas para esta ação pois a mesma trata de despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalisticas do próprio
programa
Não prevista na Superintendencia de Mato Grosso do Sul
Implementar a Vigilância Alimentar
e
Nutricional,
monitorandoPercentual de crianças menores de 5
%
97
97
anos acompanhadas
43043 vigilancia e segurançaespecialmente crianças menores de
alimentar e nutricional dos povos05 anos.
indígenas
Implementar a Vigilância Alimentar
Percentual de gestantes
e
Nutricional,
monitorando
%
90
90
acompanhadas
especialmente gestantes
promover a participação em eventos
de capacitação de profissionais que
participação em eventos
Unidade
352
262
41383 capacitação de profissionaisatuam na saúde indígena
e controle social na área de saúderealizar, pelo menos 2 reuniões de
reunião realizada
Unidade
2
4
indígena
conselho distrital de saúde indígena
realizar, pelo menos 2 reuniões de
reunião realizada
Unidade
2
54
conselho local de saúde indígena
beneficiar aldeias com ações de
40617 promoção da educação emeducação em saúde e mobilização
aldeia beneficiada
Unidade
18
23
saúde do povos indígenas
social na atenção integral a saúde
dos povos indigenas.
41345 implementação das ações deRealizar pelo menos 04 consultas de % de gestantes com 04 consultas ou
%
78
78
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atenção integral a saúde da mulher epré - natal em 60% das gestantes.
mais
da criança indígena
Investigar 100% dos óbitos infantis
% de óbitos
%
40% das mulheres na faixa etária de
25 e 59 anos com exames de PCCU
% de mulheres examinadas
%
realizados.
41543 implantação das ações deregistrar 100% das movimentações
assistência farmacêutica para ode materias farmacologicos no
movimentações registradas
Unidade
subsistem a de saúde indígena
SISCOESC
atingir
a
média
de
1,5
procedimentos
odontológicosMédia de procedimentos alcançados Unidade
assistenciais básicos
Ampliar em pelo menos 10% a
de
tratamento Número de tratamentos concluídos Unidade
43063 implementação de ações deconclusão
atenção a saúde bucal para aodontológico básico
população indígena
Ampliar em pelo menos 10% a
Média de cobertura
%
cobertura média de escovação bucal
supervisionada.
Ampliar em pelo menos 10% o
Número de consultas realizadas Unidade
número de consultas programáticas
Testar 100% das gestantes para
% de gestantes testadas para HIV
%
HIV;
Tratar 100% dos casos de DST
diagnosticados por meio da
% de casos tratados
%
abordagem sindrômica;
Testar pelo menos 60% dos
parceiros das gestantes para
% de parceiros testados
%
HIV/Sífilis e Hepatites Virais;
Realizar sorologia em 100% das
% de gestantes testadas para
%
Hepatites Virais
41423 implementação das ações degestantes para hepatites virais;
prevenção
e
controle
deInformar 100% dos casos de HIV,
DST/HIV/AIDS
Aids
e
Hepatites
Virais
% de casos informados
%
diagnosticados no SIASI;
Ampliar em 20% a disponibilização
Nº de preservativos disponibilizados Unidade
de preservativos;
Testar 100% das gestantes para
% de gestantes testadas para Sífilis
%
Sífilis;
Testar 100% dos indivíduos que
apresentarem sintomatologia para
% de indivíduos testados
%
AIDS, Tuberculose, Toxoplasmose,
Hepatite e Leishmaniose;
43003 (RAP 2009) promoção,Realizar
Busca
ativa
de
vigilancia, proteção e recuperaçãosintomáticos respiratórios em 100% Aldeias com busca ativa realizada
%
da saúde indígena
das aldeias

100

100

50

19

15

13

68

5,5

3.999

3.548

69

340

11.963

8.424

1818

2461

520

520

8000

450

1818

2461

5

5

26340

20684

1818

2461

1000

1000

825

825

50

10

305

1444

3994

P

3

10

128

0016

4572

A

3

Realizar busca ativa de Hanseníase
em 100% das aldeias próximas aAldeias com busca ativa de casos de
%
municipios endêmicos, ou que já
Hanseniase realizada
apresentaram registro de casos
Realizar TDO em 100% dos casos
Casos com TDO Realizado
%
diagnosticados
Alcançar 100% de cura dos casos de
Cura Alcançada
%
Tuberculose diagnosticados
Alcançar no mínimo, 60% de
pessoas com esquema vacinal
cobertura vacinal alcançada
%
completo
Alcançar no mínimo, 80% de
cobertura vacinal para as vacinas
Cobertura vacinal alcançada
%
Tetravalente ou Pentavalente, em
menores de 1 ano
Alcançar no mínimo, 95% de
cobertura vacinal para a vacina oral
Cobertura vacinal alcançada
%
contra a Poliomielite (VOP), em
menores de 1 ano
Alcançar no mínimo 85% de
cobertura vacinal para a vacina
41523 implemntação das ações de
Cobertura vacinal alcançada
%
Tríplice Viral, para as mulheres em
imunização nas aldeias
idade fértil (10-49 anos)
Alcançar no mínimo 85% de
cobertura vacinal para a vacina
Cobertura vacinal alcançada
%
Tríplice Viral, na faixa etária de 1-4
anos
Alcançar no mínimo 85% de
cobertura vacinal para a vacina
Cobertura vacinal alcançada
%
Dupla Adulto, para as mulheres em
idade fértil (10-49 anos)
Alcançar no mínimo 85% de
cobertura vacinal para a vacina
Cobertura vacinal alcançada
%
Hepatite B, na faixa etária de 1-4
anos
42924 implantação das ações de
% de aldeias com vigilância
Implantar a vigilância das DANT
%
vigilância das doenças e agravos
em pelo menos 50% das aldeias
implantada
não transmissíveis – DANT
GESTÃO
Não prevista na Superintendencia de Mato Grosso do Sul
40377 participação de servidorespromover a participação de 275
públicos federais em eventos deservidores públicos federais em
número de participação
Unidade
capacitação
eventos de capacitação

900

900

107

107

1080

1044

120

56

880

871

1045

872

935

690

935

992

1020

67

935

1073

900

900

275

51

10

10

122

301

0750

0750

2000

2004

A

A

4

4

40538 implantação do programa deDesenvolver 6 ações de promoção à
controle
médico
de
saúdesaúde, sendo uma delas Ginástica
ações desenvolvidas
ocupacional – PCMSO
Laboral
elaborar laudo de avaliação
laudo elaborado
ambiental da CORE/MS
constituir Grupo de Trabalho por
meio de portaria para promoção e
40578 melhoria do ambiente deacompanhamento da aplicação das
GT constituido
trabalho – laudo de avaliaçãomedidas corretivas apontadas no
ambiental
laudo
executar 3 das medidas corretivas
dos itens apontados no laudo de
medidas executadas
avaliação
ambiental
sob
responsabilidade da COREMS
Não prevista na Superintendencia de Mato Grosso do Sul

Unidade

6

6

Unidade

1

1

Unidade

1

0

Unidade

3

0
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2.4 - DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO
2.4.1 – Programação orçamentária da despesa
QUADRO A.2.3 - IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
Código SIAFI da
Denominação das Unidades Orçamentárias
Código da UO
UGO
Superintendência do Estado de Mato Grosso doSul
255012
36211

2.4.1.1 – Programação de despesas correntes
Este item não se aplica a SUEST-MS, pois as operações de programação de
despesas é de responsabilidade da Presidencia da FUNASA.
Valores em R$ 1,00
3- Outras Despesas
Correntes
Exercícios
2010
2009

CRÉDITOS

LOA

QUADRO A.2.4 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesas Correntes
1 – Pessoal e Encargos
2 – Juros e Encargos da
Sociais
Dívida
Origem dos Créditos Orçamentários
Exercícios
Exercícios
2009
2010
2009
2010
Dotação proposta pela UO
PLOA
LOA
Suplementares
Abertos
Especiais
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados
Outras Operações
Total

NÃO SE APLICA A SUEST-MS

2.4.1.2 – Programação de despesas de capital
Este item não se aplica a SUEST-MS, pois as operações de programação de
despesas é de responsabilidade da Presidencia da FUNASA.
Valores em R$ 1,00
6- Amortização da Dívida
Exercícios
2010
2009

CRÉDITOS

LOA

QUADRO A.2.5 - PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CAPITAL
Grupos de Despesa de Capital
4 – Investimentos
5 – Inversões Financeiras
Origem dos Créditos Orçamentários
Exercícios
Exercícios
2009
2010
2009
2010
Dotação proposta pela UO
PLOA
LOA
Suplementares
Abertos
Especiais
Reabertos
Abertos
Extraordinários
Reabertos
Créditos Cancelados
Outras Operações
Total

NÃO SE APLICA A SUEST-MS

2.4.1.3 – Quadro resumo da programação de despesas
Este item não se aplica a SUEST-MS, pois as operações de programação de
despesas é de responsabilidade da Presidencia da FUNASA.

É
DI LOA
T

QUADRO A.2.6 - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Exercícios
Exercícios
Origem dos Créditos Orçamentários
2009
2010
2009
2010
Dotação proposta pela UO
PLOA
LOA
Suplementares

Valores em R$ 1,00
9 – Reserva de Contingência
Exercícios
2010
2009

NÃO SE APLICA A SUEST-MS
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Especiais
Extraordinários

Abertos
Reabertos
Abertos
Reabertos

Créditos Cancelados
Outras Operações
Total

2.4.1.4 – Movimentação orçamentária por grupo de despesa
O quadro abaixo, denominado Movimentação Orçamentária por Grupo de
Despesa compreende o conjunto dos créditos orçamentários concedidos ou recebidos de UG não
associada a UJ (ou seja, concedidos ou recebidos de UG relacionada a UJ que não componha o
Relatório de Gestão).
quadro A.2.7 - movimentação orçamentária por grupo de despesa
natureza da movimentação
de crédito
concedidos

movimentação
interna
recebidos

ug concedente
ou recebedora

classificação da ação

---

---

255012

pagamento de aposentadorias e pensoes servidores civis - nacional
administracao da unidade - nacional
gestao e administracao do programa nacional
gestao e administracao do programa nacional
administracao da unidade - nacional
gestao e administracao do programa nacional
capacitacao de servidores publicos
federais em processo de qualificacao e
requalificacao - nacional
publicidade de utilidade publica - nacional
promocao,
vigilancia,
protecao
e
recuperacao da saude indigena - nacional
apoio a gestao dos sistemas de
saneamento basico em municipios de ate
50.000 habitantes - nacional
fomento a educacao em saude voltada
para o saneamento ambiental - nacional

movimentação concedidos
externa
recebidos
natureza da movimentação
de crédito
concedidos

movimentação
interna
recebidos

movimentação concedidos
externa
recebidos
fonte:

valores em r$ 1,00
despesas correntes
1 – pessoal 2 – juros e
3 – outras
e encargos encargos
despesas
sociais
da dívida
correntes
------22.154,34

---

---

8.135,09

---

---

---

---

1.517.059,72

---

---

627.159,19

---

---

2.465.295,75

---

---

1.585.648,02

---

---

82.792,23

---

---

13.990,01

---

---

6.681.291,18

---

---

2.128,88

---

---

13.384,31

não houve ocorrencia no período
ug concedente ou
recebedora

classificação da ação

---

---

255012

gestao e administracao do programa
- nacional
administracao da unidade - nacional
estruturacao de unidades de saude
para atendimento a populacao
indigena - nacional
saneamento basico em aldeias
indigenas para prevencao e controle
de agravos - nacional
apoio a gestao dos sistemas de
saneamento basico em municipios
de ate 50.000 habitantes - nacional

despesas de capital
5–
6–
inversões
Amort.
financeiras da dívida
-------

4–
investimentos

189.679,89

---

---

30.149,33

---

---

508.496,19

---

---

1.494.961,98

---

---

223.295,79

---

---

não houve ocorrencia no período

2.4.2 – Execução orçamentária da despesa
As informações sobre a Execução Orçamentária estão divididas em dois (2)
conjuntos de demonstrativos, que se subdividem em quadros, conforme a seguir:
1.
Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ;
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2.

a. Despesas por Modalidade de Contratação;
b. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa;
c. Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa;
Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação;
a. Despesas por Modalidade de Contratação;
b. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa;
c. Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa;

2.4.2.1 – Execução orçamentária de créditos originários da UJ
Informamos que os itens 2.4.2.1.1, 2.4.2.1.2 e 2.4.2.1.3 não se aplicam a
SUEST-MS, pois esta UJ não possui créditos iniciais recebidos diretamente da LOA.
2.4.2.1.1 – Despesas por modalidade de contratação
Não se aplicam a SUEST-MS, pois esta UJ não possui créditos iniciais recebidos
diretamente da LOA.
Valores
QUADRO A.2.8 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS ORIGINÁRIOS DA
UJ
Despesa Liquidada
Despesa paga
Modalidade de Contratação
2009
2010
2009
2010
Modalidade de Licitação
Convite
Tomada de Preços
Concorrência
Pregão
Concurso
Consulta
Registro de Preços
Contratações Diretas
Dispensa
Inexigibilidade
Regime de Execução Especial
Suprimento de Fundos
Pagamento de Pessoal
Pagamento em Folha
Diárias
Outros

em R$
1,00

NÃO SE APLICA A SUEST-MS

2.4.2.1.2 – Despesas correntes por grupo e elemento de despesa
Não se aplicam a SUEST-MS, pois esta UJ não possui créditos iniciais recebidos
diretamente da LOA.
QUADRO A.2.9 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS
ORIGINÁRIOS DA UJ
Despesa Empenhada
Despesa Liquidada
RP não processados
Grupos de Despesa
2009
2010
2009
2010
2009
2010
1 – Despesas de Pessoal
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
2 – Juros e Encargos da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
3 – Outras Despesas Correntes
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo

Valores em R$
1,00
Valores Pagos
2010
2009

NÃO SE APLICA A SUEST-MS
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2.4.2.1.3 – Despesas de capital por grupo e elemento de despesa
Não se aplicam a SUEST-MS, pois esta UJ não possui créditos iniciais recebidos
diretamente da LOA.
QUADRO A.2.10 - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS
ORIGINÁRIOS DA UJ
Despesa Empenhada
Despesa Liquidada
RP não processados
Grupos de Despesa
2009
2010
2009
2010
2009
2010
4 – Investimentos
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
5 – Inversões Financeiras
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
6 – Amortização da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo

Valores em R$
1,00
Valores Pagos
2009
2010

NÃO SE APLICA A SUEST-MS

2.4.2.2 – Execução orçamentária de créditos recebidos pela UJ por movimentação
A Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação,
contempla a mesma estrutura de informações do demonstrativo explanado anteriormente. A
diferença entre esses demonstrativos está no fato de que o primeiro se refere à execução dos
créditos iniciais recebidos da LOA ou dos créditos adicionais obtidos ao longo do exercício,
enquanto o segundo se refere à execução dos créditos recebidos por movimentação interna e externa
e deve ser preenchido por todas as UJ que tenham sido beneficiárias desses créditos.
2.4.2.2.1 – Despesas por modalidade de contratação dos créditos recebidos por movimentação
QUADRO A.2.11 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR
Valores em R$ 1,00
MOVIMENTAÇÃO
Despesa Liquidada
Despesa paga
Modalidade de Contratação
2009
2010
2009
2010
Licitação
Convite
101.333,26
80.912,07
101.333,26
80.912,07
Tomada de Preços
200.751,40
491.890,00
200.751,40
491.890,00
Concorrência
--------Pregão
4.732.192,50
5.204.564,66
4.517.281,43
4.902.035,28
Concurso
--------Consulta
--------Contratações Diretas
Dispensa
2.155.068,98
4.277.882,01
2.154.650,98
4.277.882,01
Inexigibilidade
296.893,97
295.452,82
293.903,97
295.452,82
Regime de Execução Especial
Suprimento de Fundos
205.026,09
170.510,31
205.026,09
170.510,31
Pagamento de Pessoal
Pagamento em Folha
--------Diárias Servidores
790.638,51
958.061,38
790.638,51
958.061,38
Diárias Colaboradores
188.162,05
122.793,20
188.162,05
122.793,20
Outras
Não se aplica
1.584.567,50
1.233.525,36
1.583.863,74
1.233.525,36
Fonte: Presidencia/Coordenação de Gestão e Orçamento

2.4.2.2.2 – Despesas correntes por grupo e elemento de despesa dos créditos recebidos por
movimentação
QUADRO A.2.12 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS
RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO
Despesa Empenhada
Despesa Liquidada
RP não processados
Grupos de Despesa
2009
2010
2009
2010
2009
2010
1 – Despesas de Pessoal

NÃO SE APLICA A SUEST-MS

Valores em R$ 1,00
Valores Pagos
2009
2010
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1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
2 – Juros e Encargos da Dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
Demais elementos do grupo
3- Outras Despesas Correntes
14 diarias - pessoal civil
790.638,51 958.061,38 790.638,51 958.061,38
790.638,51 958.061,38
30 material de consumo
2.970.549,06 2.571.944,79 2.022.087,19 2.104.083,29 948.461,87 467.861,50 1.937.030,45 1.944.014,86
passagens e despesas com
33
9.892,65 162.139,14
4.878,00
40.830,60
5.014,65 154.757,79
4.878,00
202.969,74
locomocao
outros serviços de terceiros 349.828,85 289.510,29 343.113,67 279.276,74
36
6.715,18 10.233,55 343.113,67 279.276,74
pessoa física
37 locacao de mao-de-obra
1.525.645,61 4.062.633,99 1.444.366,35 3.976.964,06
81.279,26 85.669,93 1.388.434,42 3.887.863,11
outros serviços de terceiros-pessoa
39
4.757.153,56 4.972.828,70 3.670.744,02 3.695.134,39 1.086.409,54 1.277.694,31 3.600.091,21 3.641.774,39
juridica
obrig.tribut.e
contrib-op.intra45.492,96
47
52.481,51
39.321,25
51.019,48
6.171,71
1.462,03
39.321,25
51.019,48
orcamentarias
92 despesas de exercicios anteriores
42.277,56
66.042,69
42.277,56
66.042,69
42.277,56
66.042,69
93 indenizacoes e restituicoes
701,87
5.353,29
701,87
5.353,29
701,87
5.353,29
Fonte: Presidencia/Coordenação de Gestão e Orçamento

2.4.2.2.3 – Despesas de capital por grupo e elemento de despesa dos créditos recebidos por
movimentação
QUADRO A.2.13 - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS
Valores em R$ 1,00
RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO
despesa empenhada
despesa liquidada
rp não processados
valores pagos
grupos de despesa
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
4 – investimentos
51 obras e instalacoes - op.int.orc.
2.847.234,02 1.986.851,98 621.400,71 603.438,79 2.225.833,31 1.383.413,19 621.400,71 603.438,79
equip.e material permanente 52
195.900,62 459.731,20 139.043,43 10.485,12 56.857,19 449.246,08 139.043,43 10.485,12
op.intra-orc.
5 - inversões financeiras
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
demais elementos do grupo
6 - amortização da dívida
1º elemento de despesa
2º elemento de despesa
3º elemento de despesa
demais elementos do grupo
fonte: presidencia/coordenação de gestão e orçamento

NÃO SE APLICA A SUEST-MS
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2.4.3 – Indicadores Institucionais
Os indicadores abaixo relacionados são medidas que permitem a operacionalização e avaliação do grau de eficácia com que as
metas almejadas pela SUEST-MS foram alcançadas, a partir de informações estruturadas de diversas fontes de dados.
Quadro XIV - Indicadores da área de comunicação e educação em saúde
Indicador

Finalidade

Fórmula de Cálculo

Demonstrar a
capacidade de
Percentual de aldeias
realização de ações
beneficiadas com ações
de educação em
de Educação em Saúde
saúde nas aldeias
indígenas

Memória de cálculo

Tipo

0

Verificar a adesão
Percentual de TC com
dos municípios às
projetos de Educação
ações de educação
em Saúde e
em saúde e
mobilização social
mobilização social

0

Método de
Aferição

Relatórios de
Análise dos
monitoramen
relatórios
to das
técnicos e de
Ascom/Core
monitoramento
e Presi

23 .X100
18
.

Percentual de Casai‘s
Conhecer o
beneficiadas com ações quantitativo de
de educação em saúde Casai com ações
voltadas para a
educativas de
humanização na
humanização
prestação de serviços
desenvolvidas

Fonte

Relatórios de
monitoramen
to das
Registros
Ascom/Core obtidos de
Eficácia
e Presi.
relatórios
Relatório de técnicos e de
atividades monitoramento
das EMSI das
Casai/Dsei
SIGOB
Cgcon
Consulta aos
Equipes de
TC/PAC e
Eficácia
educação em relatórios do
saúde das
SIGOB
Core e Presi

Área Responsável
Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010
pelo Indicador
Ascom
Dsei

100%

100%

127,77%

Ascom
Dsei

0

100%

0

Ascom
Suest

0

100%

0

Quadro XV - Indicadores de saúde indígena
Indicador

Finalidade

Verificar o
percentual de
pessoas com
esquema vacinal
completo para
sua faixa etária.
Média percentual de
Aferir o
crianças indígenas acompanhamento
do estado
menores de 5 anos
nutricional de
com

Fórmula de Cálculo

Percentual de
Pessoas com
Esquema vacinal
completo

Memória de
Cálculo

Tipo

Eficácia

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

Eficácia

Fonte

Método de
Aferição

Área Responsável
Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010
pelo Indicador

Siasi

Consolidação
das
informações do
Siasi

Desai
Suest
Dsei

64,57%

60%

68,57%

Sisvan

Consolidação
das
informações do
Sisvan

Desai
Suest
Dsei

97,3%

97%

97,9%
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Indicador

Finalidade

Fórmula de Cálculo

Memória de
Cálculo

crianças
(*)
indígenas
menores de 5
anos
Aferir o
Média percentual de
acompanhamento
Somatório % de cobertura mensal (*)
gestantes indígenas
do estado
(nº meses com acompanhamento)
com
nutricional das
acompanhamento do
gestantes
(*)
estado nutricional
indígenas
Demonstrar o nº
Nº de pessoas
de pessoas
infectadas por
infectadas por
malária na população
Nº de pessoas infectadas
malária na
indígena
população
indígena
Estimar o risco
Incidência de
de um indivíduo
tuberculose
vir a desenvolver
pulmonar BK+ na
Tuberculose
população indígena
BK+
Coeficiente de
Estimar o risco
mortalidade infantil de morte dos
na população
nascidos vivos
indígena
no 1º ano de vida

Fonte

Método de
Aferição

Eficácia

Sisvan

Consolidação
das
informações do
Sisvan

Desai
Suest
Dsei

Eficácia

Sivep Malária

Consulta a
relatório do
sistema

Desai
Suest
Dsei

Siasi

Consolidação
das
informações do
Siasi

Desai
Suest
Dsei

110,99/100.000hab

Eficácia

Siasi

Consolidação
das
informações do
Siasi

Desai
Suest
Dsei

41,51/1000nv

Tipo

Fonte

Método de
Aferição

Área Responsável
pelo Indicador

Tipo

Área Responsável
Resultado 2009 Meta 2010 Resultado 2010
pelo Indicador

acompanhamento do
estado nutricional

Eficácia

90,2%

89%

93,3%

Região não endêmica

--

128,7/100.000hab

30/1.000nv 30,45/1.000nv

Quadro XVI - Indicadores de saneamento ambiental
Indicador

Finalidade

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

Fórmula de Cálculo

Memória de
Cálculo
87 X100
115
.

Relatórios do
Sigesan;
Eficácia

9 X100
115
.

Sigesan e
Siscon
Siafi

Parecer
Técnico de
visita de
acompanhamen
to (Diesp e
Sensp)

Resultado
2009

Meta 2010

Resultado 2010

100

75,65%

0

7,83%

Densp
Depin
Suest
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Indicador

Finalidade

Fórmula de Cálculo

Memória de
Cálculo

Tipo

Fonte

Método de
Aferição

Área Responsável
pelo Indicador

1 X100
115
.

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

0+11+5 =16X100
0+13+5=18
.

Relatórios do
Sigesan;

Eficácia
0+0+0 X100
0+13+5
.

Sigesan e
Siscon
Siafi

Parecer
Técnico de
visita de
acompanhamen
to (Diesp e
Sensp)

Densp
Depin
Suest

0+0+0 X100
0+13+5
.
Percentual de aldeias
com sistema de
abastecimento de
Medir o
água implantado com percentual de de
recursos do PAC (*) aldeias com
(*) Acumulado –
sistema de
2007 a 2009
abastecimento de
OBS.:Será por Core água implantados
– definido em
com recursos do
reunião com técnicos
PAC
do Densp em
08.10.09
Aferir o
Percentual de aldeias
percentual de
com tratamento de
aldeias com
água implantado com
tratamento de
recursos do PAC (*)
água implantado
(*)Acumulado –
com recursos do
2007 a 2009)
PAC

Resultado
2009

Meta 2010

Resultado 2010

0

0,87%

100

88,88%

0

0

0

0

58 X100
58
.

Planilha
Planilha de
Acompanhame
acompanham
nto de obras
ento de
(Densp)
Eficácia
obras.
E visita de
Visita de
acompanhamen
acompanham
to de obras
ento de obras
(Diesp)

DENSP
Suest

48,27%

100%

76 X100
108
.

Planilha de
Planilha de
Acompanhame
acompanham
nto (Densp)
ento em excel
Eficácia
E visita de
visita de
acompanhamen
acompanham
to de obras
ento de obras
(Diesp)

DENSP
Suest

57,14%

70%
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Indicador

Finalidade

Percentual de
sistemas de
Medir o
Abastecimento de
percentual de
água, em aldeias,
sistemas de
com monitoramento
abastecimento de
da qualidade da água
água monitorado
para consumo
humano *
Percentual de
comunidades
Verificar o
remanescentes de
percentual de
quilombo com SAA comunidades
implantado com remanescentes de
recursos do PAC
quilombo com
(*) Acumulado – SAA implantado
2007 a 2009
Percentual de
domicílios com
Verificar o
Melhorias Sanitárias percentual de
Domiciliares
domicílios com
implantadas com
Melhorias
recursos do PAC
Sanitárias
(RA ajustado)
Domiciliares
(*) Acumulado –
implantadas
2007 a 2009

Fórmula de Cálculo

Memória de
Cálculo

2 X100
76
.

1 X100
9
.

987 X100
1842
.

Tipo

Fonte

Método de
Aferição

Planilha de
acompanham
Planilha
en-to
Acompanhame
Programação nto (Densp)
Eficácia
de
E visita de
acompanham acompanhamen
ento
to (Diesp)
Relatório
Consolidado
de atividades
Planilha
(Densp) Acompanhame
Planilha de nto (Densp)
Eficácia acompanham E visita de
ento
acompanhamen
(Diesp)/Sens
to
p)
(Diesp/Sensp)
Programação
do PAC

Programação
Eficácia
do PAC
Sigesan

Relatório
gerado do
Sistema

Área Responsável
pelo Indicador

Resultado
2009

DENSP
Suest

100%

0,02%

DENSP
Suest

0

11,11%

DENSP/Suest

32,73%

53,58%

Meta 2010

Resultado 2010

Programação
do PAC
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3. INFORMAÇÕES SOBRE RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR
INSUFICIENCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS – Parte A, item 3, do
anexo II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10
3.1 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIENCIA DE CRÉDITOS OU
RECURSOS
No exercício de 2010, não ouve ocorrência para as Contas Contábeis de códigos
21211.11.00, 21212.11.00, 21213.11.00, 21215.22.00 e 21219.22.00 do SIAFI
QUADRO A.3.1. - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE
CRÉDITOS OU RECURSOS
Identificação da Conta Contábil
Código SIAFI
Denominação

UG

Credor (CNPJ/CPF)

Linha Detalhe
Saldo Final em
Movimento
31/12/2009
Devedor
.

Movimento
Credor

Valores em R$ 1,00

Saldo Final em
31/12/2010

Razões e Justificativas:

NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO PERÍODO

3.2 ANÁLISE CRÍTICA
Não houve ocorrência no período
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4. INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO DOS SALDOS DE
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – Parte A, item 4, do
anexo II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10
4.1 PAGAMENTOS E CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
QUADRO A.4.1 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Ano de Inscrição
2009
2008
2007
2006
2005
Ano de Inscrição
2009
2008
2007
2006
2005

Restos a Pagar Processados
Cancelamentos
Pagamentos
Montante Inscrito
acumulados
acumulados
219.022,83
--219.022,83
571.220,07
--571.220,07
----53.859,35
100.783,02
24.712,74
1000.783,02
247.904,63
--259.155,65
Restos a Pagar não Processados
Cancelamentos
Pagamentos
Montante Inscrito
acumulados
acumulados
4.452.558,66
473.227,82
3.586.376,05
5.072.559,04
150.024,11
4.922.534,93
3.161.614,28
107.814,24
2.998.649,62
2.950.554,70
36.556,27
2.889.285,69
2.673.324,88
356.287,91
2.305.785,95

Valores em R$
1,00

Saldo a Pagar em
31/12/2010
----------Saldo a Pagar em
31/12/2010
392.954,79
---------

fonte: presidencia/coordenação de gestão e orçamento
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5. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS – Parte A, item 5, do
anexo II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10
Para obter informações quantitativas e qualitativas sobre a gestão de recursos
humanos da UJ, de forma a possibilitar aos órgãos de controle uma análise crítica da UJ sobre a
situação da sua gestão de recursos humanos será contemplado abaixo informações relativas a:
1.composição do quadro de servidores ativos; 2.composição do quadro de servidores inativos e
pensionistas; 3.composição do quadro de estagiários; 4.custos associados a manutenção dos
recursos humanos; 5.locação demão de obra mediante contratos de prestação de serviços;
6.indicadores
5.1 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS
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5.2 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS
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5.3 COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS

5.4 QUADRO DE CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS
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5.5 CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
Quadro 5.8 – Contratos de prestação de Serviços de Limpeza e higiene vigilância ostensiva
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Quadro 5.9 – Contratos de prestação de Serviços com Locação de Mão de Obra
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Quadro 5.10 – Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço com locação de mão de obra
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5.6 INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANOS
Quadro XVII - Indicadores de gerenciais sobre recursos humanos
Indicador

Finalidade

Fórmula de Cálculo

Percentual de
servidores em
exercício na
FUNASA

Conhecer os
servidores que
atuam na
instituição

N° de servidores em exercício X 100
Total de servidores ativos
.

Memória de Cálculo
232 X 100
277
.

Tipo

Fonte

Método de
Aferição

Área Responsável
pelo Indicador

Resultado
2009

Eficácia

Siape

Siape

DIADM/SEREH

32%

Meta 2010

Resultado
2010
83,75%
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6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERENCIAS – Parte A, item 6, do anexo
II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10
6.1. TRANSFERENCIAS EFETUADAS NO EXERCÍCIO
Com o objetivo de obter informações sobre as transferências realizadas pela UJ no
exercício de referência do relatório de gestão mediante convênios, contratos de repasse, termos de
cooperação e termos de parceria, bem como transferências a título de subvenções, auxílios ou
contribuições, de modo a se avaliar as ações de controle e acompanhamento efetuadas pela UJ sobre
essas modalidades de transferências financeiras a terceiros.
A informação está estruturada de modo a se obter, mediante o preenchimento de
cinco (5) quadros, o detalhamento dos valores transferidos, bem como as ações destacadas para o
controle e acompanhamento dessas operações.
6.1.1 Relação de instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2010
A SUEST não faz transferências a outros Órgãos ou Unidades.
QUADRO A.6.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
Unidade Concedente ou Contratante
Nome:
CNPJ:
UG/GESTÃO:
Informações sobre as transferências
Valores Pactuados
Valores Repassados
Nº do
Modalidade
Beneficiário
Acumulado até
instrumento
Global
Contrapartida
No exercício
exercício

Valores em R$ 1,00

Vigência
Sit.
Início

Fim

LEGENDA
Situação da Transferência:
Adimplente
Inadimplente
Inadimplência Suspensa
Concluído
Excluído
Rescindido
Arquivado

Modalidade:
Convênio
Contrato de Repasse
Termo de Parceria
Termo de Cooperação
Termo de Compromisso

NÃO SE APLICA A SUEST-MS
6.1.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três últimos
exercícios
A SUEST não faz transferências a outros Órgãos ou Unidades.
QUADRO A.6.2 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS
Unidade Concedente ou Contratante
Nome:
CNPJ:
Quantidade de instrumentos celebrados em
cada exercício
2008
2009
2010

Modalidade
Convênio
Contrato de Repasse
Termo de Parceria
Termo de Cooperação
Termo de Compromisso

UG/GESTÃO:
Valores repassados em cada exercício
(Valores em R$ 1,00)
2008
2009
2010

NÃO SE APLICA A SUEST-MS
Totais

6.1.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de
2011 e seguintes
A SUEST não faz transferências a outros Órgãos ou Unidades.
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QUADRO A.6.3 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO EM 2011 E EXERCÍCIOS SEGUINTES
Unidade Concedente ou Contratante
Nome:
CNPJ:
UG/GESTÃO:
Valores (R$ 1,00)
Qtd. de
% do Valor global
instrumentos com
Modalidade
repassado até o final do
Repassados até
vigência em 2011 e
Contratados
Previstos para 2011
exercício de 2010
2010
seguintes
Convênio
Contrato de Repasse
Termo de Parceria
Termo de Cooperação
Termo de Compromisso
Totais

NÃO SE APLICA A SUEST-MS

6.1.4 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios e contratos de repasse
QUADRO A.6.4 – 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:
CNPJ:
UG/GESTÃO:
Instrumentos
Exercício da
(Quantidade e Montante Repassado)
prestação de
Quantitativos e montante repassados
Contratos de
contas
Convênios
Repasse
75
-Ainda no prazo de Quantidade
prestação de contas Montante Repassado
16.039.931,31
-Quantidade
0
-2010
Contas prestadas
Com prazo de
Montante Repassado (R$)
0,00
-prestação de contas
0
-Contas NÃO Quantidade
vencido
prestadas
Montante Repassado (R$)
0,00
-Quantidade
65
-Contas prestadas
Montante Repassado (R$)
13.127.484,54
-2009
Quantidade
0
-Contas NÃO prestadas
Montante Repassado (R$)
0,00
-Quantidade
52
-Contas prestadas
Montante Repassado (R$)
4.368.385,85
-2008
Quantidade
0
-Contas NÃO prestadas
Montante Repassado (R$)
0,00
-Quantidade
0
-Anteriores a
Contas NÃO prestadas
2008
Montante Repassado (R$)
0,00
-Fonte: SECON/SUEST-MS/FUNASA

6.1.5 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de repasse
QUADRO A.6.5 - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS
Valores em R$ 1,00
E CONTRATOS DE REPASSE
Unidade Concedente ou Contratante
Nome:
CNPJ:
UG/GESTÃO:
Instrumentos
Exercício da
prestação de
Quantitativos e montantes repassados
Contratos de
Convênios
contas
Repasse
Quantidade de contas prestadas
43
-43
-Com prazo de análise Quantidade
ainda não vencido Montante repassado (R$)
7.518.569,05
-Quantidade Aprovada
0
-2010
Contas
Quantidade Reprovada
0
-Com prazo de análise analisadas
Quantidade de TCE
0
-vencido
Quantidade
32
-Contas NÃO
analisadas
Montante repassado (R$)
8.521.362,26
-Quantidade de contas prestadas
56
-Quantidade Aprovada
56
-2009
Contas analisadas Quantidade Reprovada
0
-Quantidade de TCE
0
--
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2008

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
Quantidade
Contas NÃO
analisadas
Montante repassado

Exercícios
anteriores a
2008
Fonte:SECON/SUEST-MS/FUNASA

09
3.970,520,52
36
36
0
0
16
910.584,14
0

----------

0,00

--

6.2 ANÁLISE CRÍTICA
O montante das transferências nos três últimos exercícios é crescente tanto em
quantidade quanto em volume financeiro. Em 11/05/2010 foi editada a portaria FUANSA nº 623
estabelecendo medidas para agilizar as transferências para atender o cronograma de desembolso.
As prestações de contas estão sempre tempestivas, a medida em que a SUEST-MS
intensificou as visitas de acompanhamento “in loco”.
As analises das prestações de contas nos três últimos exercício se tornaram mais
eficientes a medida em eu a SUEST-MS investiu nos servidores analistas, dando condições de
trabalho, equipamentos e aumentando a quantidade de servidores lotados no SECON – Serviço de
Convenios. Atualmente a quantidade de 03 analistas em atividade, está sendo suficiente para
atender a atual demanda.
A quantidade de análises de prestação de contas também é crescente nos três
últimos exercícios, só não ocorreu em 2010 devido ao atraso por parte da área técnica da educação
em saúde no pronunciamento em relação ao PESMS de vários convênios do exercício de 2005.
Em 23/09/2010 foi editada a portaria FUNASA Nº 1.104/2010 sub-delegando aos
Superintendentes competências para assinarem os procedimentos de aditamento nos convênios e
TC/PAC’s, tal procedimento veio trazer maior agilização na gestão do convenio, no que diz respeito
ao cumprimento dos aditamentos seja para integração de novo plano de trabalho, seja na
prorrogação da vigência.
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7. REGISTROS ATUALIZADOS NO SISTEMA SIASG E SICONV

DECLARAÇÃO

Eu, Flavio da Costa Britto Neto, CPF. Nº. 596.253.687-87, ocupante do cargo de
Diretor de Administração desta Fundação Nacional de Saúde, declaro em observância ao item 7 do
Anexo II da Decisão Normativa nº 107, de 27 de outubro de 2010, que as informações referentes
aos contratos firmados por esta Unidade Gestora, estão disponíveis e atualizados no Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios,
Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº.
11.768, de 14 de agosto de 2008.

Campo Grande, MS,

de fevereiro de 2011.

_______________________________________
Flavio da Costa Britto Neto
Superintendente Estadual de Mato Grosso do Sul
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8. DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS

DECLARAÇÃO

Eu, Flavio da Costa Britto Neto, CPF. Nº. 596.253.687-87, ocupante do cargo de
Superintendente Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado de (UF), declaro em
observância ao Item 8 do Anexo II da Decisão Normativa nº 107, de 27 de outubro de 2010, que
foram cumpridas as obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993,
relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas dos servidores lotados nesta
UJ.

Campo Grande, MS,

de fevereiro de 2011.

_______________________________________
Flavio da Costa Britto Neto
Superintendente Estadual de Mato Grosso do Sul
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9. ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ – Parte A, item 9, do
anexo II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10
Com objetivo de demonstrar a estrutura de controles internos da Unidade
Jurisdicionada, de forma a evidenciar a suficiência desses controles para garantir, com razoável
segurança, a confiabilidade das informações financeiras produzidas, a obediência (compliance) às
leis e regulamentos que a regem ou ao seu negócio, a salvaguarda dos seus recursos, de modo a
evitar perdas, mau uso e dano e a eficácia e eficiência de suas operações.
QUADRO A.9.1 – 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.

1

Avaliação
2 3 4

5
X
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

4

5

X
X
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Aspectos do sistema de controle interno
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
1
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.
Monitoramento
1
28.O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.
29.O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo
pelas avaliações sofridas.
30.O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho.
Considerações gerais:

Avaliação
X
X
2

3

4

5
X
X
X
X
X

2

3

4

5

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 válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no
contexto da UJ.
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10. INFORMAÇÕES QUANTO A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL – Parte A, item 10, do anexo II da DN
TCU N° 107, DE 27/10/10
Este item contemplará informações quanto à adoção de critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras, tendo como
referência o Decreto nº 5.940/2006 e a Instrução Normativa nº 1/2010, Secretaria de Logística e
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Com o objetivo de
verificar se as aquisições de bens/produtos e contratação de obras e serviços da unidade são
baseadas em critérios de sustentabilidade ambiental nos respectivos processos licitatórios, tendo em
vista o impacto ambiental dos produtos e serviços adquiridos e de seus processos de elaboração e
prestação.
QUADRO A.10.1 - 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?
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). 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.

1

Avaliação
2 3 4

5

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
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Aspectos sobre a gestão ambiental
Licitações Sustentáveis
1
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
X
afirmação acima, como se procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações
oficiais, etc.)?
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da
necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas
X
para os seus servidores. Se houver concordância com a afirmação acima, como se
procedeu a essa campanha (palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
Considerações Gerais:
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.

Avaliação
2 3 4

5
X

Para preenchimento dos quadros dos itens 9 e 10 deste relatório de gestão,
inicialmente, foi dado conhecimento ao Superintendente e ao Administrador, realizando
posteriormente com o chefe da Comissão Permanente de Licitação uma reunião a qual abordou-se o
tema de Controle Interno e Sustentabilidade Ambiental. Em geral o questionário do item 9, deixa
muito a supor, por não indicar de que controle se trata, tornando-se incerto.
Quanto ao questionário do item 10, Sustentabilidade ambiental observamos com a
IN 01 de 2010 os critérios de sustentabilidade na aquisição de bens, contratação de serviços ou
obras pela administração pública federal direta, autarquia e fundacional. Sendo que, com a nova
instrução, as licitação que utilizem como critério de julgamento, a melhor técnica ou a técnica e
preço, deverão estabelecer em seus editais os critérios objetivos de sustentabilidade ambiental para
avaliação e classificação das propostas. Assim para contratação de obras e serviços de engenharia,
as propostas deverão ser elaboradas visando a economia da manutenção e operacionalização da
edificação, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental. Essas medidas serão adotadas no decorrer do exercício.
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11. GESTÃO DE PATRIMONIO IMOBILIÁRIO – Parte A, item 10, do anexo
II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10
Iremos demonstrar através de quadros a gestão do patrimônio imobiliário da UJ
classificado como “Bens de Uso Especial” de propriedade da União ou locado de terceiros. Com o
objetivo de analisar a gestão dos bens imóveis sob a responsabilidade da UJ classificados como
“Bens de Uso Especial” de propriedade da União ou locado de terceiros.
11.1 GESTÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
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12. GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO – Parte A, item 12, do
anexo II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10

Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul

Declaro, para fins do disposto no item 12 da parte A, do Anexo II da Decisão
Normativa 107/TCU de 27 de outubro de 2010, que, no caso específico, não se aplica à natureza
jurídica da Fundação Nacional de Saúde Superintendência de Mato Grosso do Sul, pois a mesma
não possui estrutura formal de Tecnologia de Informação. Esta responsabilidade é de competência
da Presidência da FUNASA.

Campo Grande,

de fevereiro de 2011

_____________________________________
Flavio da Costa Britto Neto
Superintendente do Estado de Mato Grosso do Sul
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13. UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO – Parte A, item 13, do
anexo II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10
Entidade
191
10571272134
10788468120
14013193191
17511682120
17595150191
20076894134
24948195120
25706934134
27250695134
29471109191
31232507172
32599617120
33849447120
35762845168
39003426104
40353109134
41568699115
42135427187
43760686168
46320822600
Total

191
10571272134
10788468120
14013193191
17511682120
17595150191
20076894134
24948195120
25706934134
27250695134
29471109191
31232507172
32599617120
33849447120
35762845168
39003426104
40353109134
41568699115
42135427187
43760686168
46320822600

BANCO DO BRASIL SA
CARLITO CRISPIM
RAIMUNDA COLMAN RODRIGUES
EMILIO MIRANDA FREITAS
ADEMAR FREIRE DA SILVA
MARIA DE JESUS OLIVEIRA
DONIZETE DE ARAUJO
PEDRO ALBINO LOPES
JOAO BATISTA COELHO DA SILVA
DAVID PEREIRA
JOAO SOUZA DE OLIVEIRA
EDSON AMARILDO DA SILVA VERAO
ROBERTO DA SILVA E SOUZA
ABADIO ALVES DE LIMA
SEBASTIAO SANTANA DE ALMEIDA
JOSE VANDERLEI G. PADILHA
GILDO GALINDO FERREIRA
ADALBERTO ARAUJO CORREIA
ROMEU DA CRUZ RIBEIRO
GILMAR RODRIGUES
JOSE WILSON DOMINGUES

Sq Cartão Pagto
Gov Federal

10.990,00

Fatura - Cartão
Pagto Gov. Fed
311,80
10.259,75
1.250,75
11.487,62
4.827,84
1.825,82
28.770,52
5.419,76
7.973,34
1.578,76
952,00
2.790,44
20.534,97
2.908,54

2.140,00
2.025,00
728,00
3.135,00
6.860,00
25.878,00

3.373,57
529,30
9.600,42
18.918,70
8.823,99
5.170,69
147.308,58
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14. INFORMAÇÕES SOBRE RENUNCIA TRIBUTÁRIA – Parte A, item 14,
do anexo II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10

Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul

Declaro, para fins do disposto no item 14 da parte A, do Anexo II da Decisão
Normativa 107/TCU de 27 de outubro de 2010, que, no caso específico, não se aplica à natureza
jurídica da Fundação Nacional de Saúde Superintendência de Mato Grosso do Sul, pois a SUEST
não executa renuncia tributária, sendo que a gestão orçamentária e financeira e de responsabilidade
da Presidência da FUNASA.

Campo Grande,

de fevereiro de 2011

_____________________________________
Flavio da Costa Britto Neto
Superintendente do Estado de Mato Grosso do Sul
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15. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER AS DELIBERAÇÕES
DO TCU – Parte A, item 15, do anexo II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10
Trataremos de informações sobre as providências adotadas para atender às
deliberações exaradas em acórdãos do TCU ou em relatórios de auditoria do órgão de controle
interno que fiscaliza a unidade jurisdicionada ou as justificativas para o seu não cumprimento. Com
o objetivo de demonstrar as providências adotadas pela Superintendencia para dar cumprimento às
determinações e recomendações exaradas em acórdãos do TCU ou as recomendações apresentadas
em relatórios de auditoria do órgão de controle interno (OCI) que fiscaliza a UJ ou as justificativas
para o seu não cumprimento.
15.1 DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO
Quadro 15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem
Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
--016.638/2008-7 3651/2010-TCU-2ª Camara
01 Comunicação 1073/2010-TCU/SECEX-MS
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
Código SIORG
----Descrição da Deliberação:
Alertar a Superintendencia quanto impropriedades constatadas em acompanhamento das medidas tomadas pelos
executores dos convênios; controle sobre a liquidação das despesas de serviços de transportes terrestres; pagamentos de
despesas sem os respectivos e prévios empenhos; apuração imediata de irregularidade; apreciação das prestações dos
convênios pactuados; falta de acompanhamento dos convênios pactuados
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Divisão de Adminsitração, Setor de Convenios e Assessoria Técnica
--Síntese da providência adotada:
Foi dado conhecimento as áreas responsáveis pelas notificações do Tribunal de Contas.
Síntese dos resultados obtidos:
Adotado como rotina o acompanhamento financeiros nos convênios celebrados, a partir do exercício de 2009, todos os
meses houveram visitas “in loco” na sede dos convênios/compromitentes, como comprovados através de relatórios de
acompanhamento emitidos em 2009 e 2010.
Foram qualificados os servidores que trabalham no acompanhamento financeiro, para melhor avaliarem as medidas dos
executores.
No exercício de 2010 foi alocado na equipe de convenio um servidor com conhecimento e experiência em licitação, e
sentimos a necessidade de qualificar, ao menos um servidor, na área de tributos.
Existe a organização das rotinas internas na equipe de convenio o que vem, racionalizar o temo de gerenciamento das
rotinas inerentes ao acompanhamento dos convênios. Objetivando no final a redução das omissões e erro documentais
e nas rotinas administrativas tanto internas ao processo quanto em ralação aos conventes/compromitentes.
Os fatores que impedem o pronunciamento dentro do prazo legal são: 1°. Tramite administrativo dentro da
Superintendencia. Buscamos limitar esse problema com padronização quanto ao prazo de 90 dias, solicitando
celeridade. 2°. Na análise final das contas, é verificado o atendimento das ressalvas das prestações de contas parciais
anteriores, alem das identificadas na prestação de contas final, o que, quase sempre, gera uma diligencia ao
convenente/copromitente que, sem se atentar para os prazos legais envolvidos, acaba determinando tambem o atraso no
pronunciamento final das contas.
Assim passou-se a fazer uma pré-análise das prestações de ocntas e paralelamente ao encaminhamento a área técnica,
fazer, se necessários, as diligencias junto ao convente/compromitente, reduzindo o tempo para a emissão do parecer
financeiro.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
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15.2 DELIBERAÇÕES DO TCU PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO
EXERCÍCIO
Quadro 15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG

Ordem

Processo

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Acórdão
Item
Tipo

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Comunicação Expedida
Código SIORG

Descrição da Deliberação:
Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não cumprimento:
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor

NÃO SE APLICA A SUEST-MS
15.3 RECOMENDAÇÕES DO OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO
Para elaboração das respostas do item 15.3, foram analisados o Plano de
Providencia respondido através do Oficio 1266/GABINETE/SUEST-MS no dia 15 de setembro de
2010 em conformidade com o Oficio 4566/2011/GAB/CGU-Regional-MS de 21 de fevereiro de
2011 o qual apresenta constatações e recomendações constantes no Plano de Providencias
Permanente da Superintendencia de Mato Grosso do Sul – FUNASA/SUEST-MS.
Quadro 15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
007
244045
1.1.2.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 001
Exigir a devolução dos valores pagos indevidamente R$ 3.905,55, pelo convenente a empresa contratada, em virtude
de sobrepreço constatado sem prejuízo de apuração de responsabilidade
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Assessoria técnica
--Síntese da providência adotada:
As superintendências não possuem competencia para atender, sendo encaminhado a previdências copia do relatório
para providencias cabíveis
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul

Código SIORG
2207
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Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
007
244045
1.1.2.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 002
Suspender a liberação de recursos ao convenente, até o saneamento das impropriedades
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Assessoria técnica
--Síntese da providência adotada:
As superintendências não possuem competencia para atender, sendo encaminhado a previdências copia do relatório
para providencias cabíveis
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
038
244045
2.1.3.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 001
Promover a redução da jornada de trabalho do servidor de matricula 0431914, para adequação de sua jornada semanal
ao limite máximo legalmente estabelecido
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Divisão de Recursos Humanso
--Síntese da providência adotada:
Recomendação atendida, conforme portaria 878, de 24 de junho de 2010 publicadda no BS n°. 27 de 05/07/10
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
045
244045
2.1.3.2
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 001
Instaurar procedimento apuratório das atividades desempenhadas no período em que o servidor portador do CPF
257.497.301-15 e matricula 0504528 acumulou os cargos de secretario municipal e agente de saúde pública, solcitando
a devolução da remuneração paga sem a devida contraprestação laboral no cargo de Agente de Saúde Pública da
FUNASA.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Assessoria Técnica
--Síntese da providência adotada:
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Instaurado processo administrativo disciplinar n°. 25185.028.522/2009-22, conforme portaria e parecer jurídico
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
012
244045
2.2.2.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 006
Estudar a possibilidade da realização direta de credenciamento de oficinas para a prestação dos serviços de manutenção
de veículos, sem a necessidade intermediação de empresa especializada, utilizando-se das regras comumente adotadas
para esse tipo de contratação.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
SALOG
--Síntese da providência adotada:
Recomendação sendo objeto de análise pela equipe técnica da superintendência para posterior decisão sobre a
manutenção do contrato em vigência na forma atual ou com modificações, inclusive as sugeridas por esta
controladoria.
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
020
244045
2.2.2.3
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 001
Abster-se de contratar por inexigibilidade de licitação empresa para realização de serviços de revisão periódica
obrigatória dos veículos
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Comissão Permanente de Licitação
--Síntese da providência adotada:
A recomendação foi atendida e para este tipo de contratação quando necessário e legalmente justificada, será por meio
de dispensa de licitação
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
Recomendações do OCI

Código SIORG
2207
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Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
068
244045
3.1.1.3
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 001
Especificar para as ações que são executadas diretamente pela entidade, as metas a serem atingidas de forma individual
(exemplo: que tipo de obra será realizada, as metas financeira da mesma, o local, qual população será atendida, etc.)
para que seja viável avaliar o nível de execução das metas no exercício. Essas informações deverão constar do próximo
relatório de gestão da unidade
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Divisão de Engenharia
--Síntese da providência adotada:
Esta superintendencia providenciou junto a divisão de engenharia e saúde pública elaboração de quadro contendo as
informações relevantes como tipo de obra, metas financeiras, local e população atendida, informações que serão
monitoradas e disponibilizadas no relatório de gestão da SUEST-MS.
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
016
244045
3.1.2.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 003
Os editais de licitações que contemplam implantação de sistemas de abastecimento da água contem clausula que
atende a recomendação acima.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Comissão Permanente de Licitação
--Síntese da providência adotada:
atendida
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
---

15.4 RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTES DE ATENDIMENTO AO FINAL DO
EXERCÍCIO
15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
002
244045
2.1.2.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 001
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Cancelar as cessões de todos os médicos e motoristas oficiais cedidos para a secretaria estadual de saúde, uma vez que
a coordenação regional da FUNASA/MS necessita desses servidores em seus quadros
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Divisão de Recursos Humanso
--Síntese da providência adotada:
As transferências ocorrem conforme portaria sendo que, no dia 02 de julho de 2010, foi publicada portaria 1659 e em
14 de setembro de 2010 a portaria 2742. Embora a superintendência não possua competencia para a transferência
recomendada, o ministério da saúde vem adotando mecanismos de transferência gradual dos servidores
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
002
244045
2.1.2.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 002
Efetuar gestões na presidencia da FUNASA para transferir os cargos que tem como atribuições exclusivas o combate e
o controle de endemias para secretaria de vigilância em saúde
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Divisão de Recursos Humanso
--Síntese da providência adotada:
As transferências ocorrem conforme portaria sendo que, no dia 02 de julho de 2010, foi publicada portaria 1659 e em
14 de setembro de 2010 a portaria 2742. Embora a superintendência não possua competencia para a transferência
recomendada, o ministério da saúde vem adotando mecanismos de transferência gradual dos servidores
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
046
244045
2.1.3.3
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 001
Apurar a jornada de trabalho e atividades desempenhadas pelo servidor cedido portador do CPF 230.397.281-72 e
matricula 1035954, solicitando a devolução da remuneração paga sem a devida contraprestação laobral no cargo de
medico da FUNASA. Alem disso, que a FUNASA/MS mantenha permanentemente o controle da jornada de trabalho,
função e atividades desempenhadas pelos servidores cedido desta unidade.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Assessoria Técnica
--Síntese da providência adotada:
Instaurar procedimento adminsitrativo onde será apurada jornada de trabalho do servidor em questão, com vistas a
atender a recomendação. Após liberação de servidores capacitados para atuar em processos dessa natureza, será dado
início apuratório.
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Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
046
244045
2.1.3.3
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 002
Manter de forma permanentemente o controle da jornada de trabalho, função e atividades desempenhadas pelos
servidores cedidos.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Assessoria Técnica
--Síntese da providência adotada:
Instaurar procedimento adminsitrativo onde será apurada jornada de trabalho do servidor em questão, com vistas a
atender a recomendação. Após liberação de servidores capacitados para atuar em processos dessa natureza, será dado
início apuratório.
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
048
244045
2.1.3.4
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 001
Instaurar pertinente procedimento adminsitrativo visando apurar a compatibilidade de horários para as atividades
desempenhadas pelo servidor portador do CPF 625.822.088-68
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Assessoria Técnica
--Síntese da providência adotada:
Instaurado procedimento adminsitrativo com vistas a apurar a compatibilidade de carga horária do mencionado
servidor. Foi solicitado a redução de carga horária, sendo efetivada por meio de protaria n°. 900, de 07/07/10,
publicada no BS n°. 28 de 12/07/10. Tambem o município de bonito se manifestou por meio de declaração do
secretário municipal de saúde, informando de que o mencionado servidor não presta serviço naquele município, assim
com não possui vinculo empregatício.
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
Recomendações do OCI

Código SIORG
2207
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Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
048
244045
2.1.3.4
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 002
Realizar cruzamento de dados entre os horários de atividades desempenhadas nos 3 cargos públicos, objetivando
apurar a acumulação indevida dos cargos públicos citados e o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Divisão de Recursos Humanos
--Síntese da providência adotada:
Após as providencias acima citadas, esta superintendência consultou o sitio do cadastro nacional dos estabelecimentos
de saúde e o servidor portados do CPF 625+.822.088-68 continua cadastrado na unidade básica de saúde padre José
ferro. Tão logo ocorra deliberação de teto orçamentário para pagamento de diárias será providenciado instauração de
processo administrativo.
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
003
244045
2.1.4.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 001
Registrar no sistema de concessão de diárias e passagens do governo federal todas as despesas com passagens
terrestres. Inserindo no sistema todos os bilhetes, mantendo os originais arquivados
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Divisão de Saude Indigena e Divisão de Adminsitração
--Síntese da providência adotada:
Todas as informações referentes aos registros nos istema de concesão de diárias e passagens estão sendo adotadas, no
entanto se faz necessário prazo para ocmprovação de todas as despesas, haja vista o grande número de bilhetes
emitidos para a comunidade indígena, o que dificulta os registros diários
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
012
244045
2.2.2.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 001
Efetuar temo aditivo ao contrato 52/2009 do modo que o valor contratado esteja de acordo com o valor adjudicado pela
autoriadade competente
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
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SALOG
--Síntese da providência adotada:
Recomendação sendo objeto de análise pela equipe técnica da superintendência para posterior decisão sobre a
manutenção do contrato em vigência na forma atual ou com modificações, inclusive as sugeridas por esta
controladoria.
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
012
244045
2.2.2.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 002
Criar mecanismos que permitam ao fiscal do contrato verificar a regularidade fiscal, nos termos do art. 29 da lei n°
8666/93, quando da seleção da oficina que realizará o serviço de manutenção do veiculo.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
SALOG
--Síntese da providência adotada:
Recomendação sendo objeto de análise pela equipe técnica da superintendência para posterior decisão sobre a
manutenção do contrato em vigência na forma atual ou com modificações, inclusive as sugeridas por esta
controladoria.
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
012
244045
2.2.2.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 003
No caso de opção pela prorrogação da vigência do contrato n°. 52/2009 firmado com base no procedimento escolhido
pelo órgão, somente o faça após certificar-se de que a sistemática empreendida na contratação atual tenha sido
efetivamente mais vantajosa do que a anterior, mormente do ponto de vista econômico.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
SALOG
--Síntese da providência adotada:
Recomendação sendo objeto de análise pela equipe técnica da superintendência para posterior decisão sobre a
manutenção do contrato em vigência na forma atual ou com modificações, inclusive as sugeridas por esta
controladoria.
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
---
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
012
244045
2.2.2.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 004
Efetuar estudos com vistas a verificar a viabilidade de realizar credenciamento de oficinas para prestação dos serviços
de manutenção de seus veículos, seja diretamente ou por meio de empresa especializada, estabelecendo, no ato de
convocação, regras objetivas a serem observadas em todo procedimento e por ocasião das futuras contratações, em
especial no que se refere a forma de qualificação dos interessados, em consonância com os arts. 28 a 31 da lei n°.
8666/93, condições de pagamento e critérios a serem observados por ocasião da escolha da empresa que executará os
serviços
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
SALOG
--Síntese da providência adotada:
Recomendação sendo objeto de análise pela equipe técnica da superintendência para posterior decisão sobre a
manutenção do contrato em vigência na forma atual ou com modificações, inclusive as sugeridas por esta
controladoria.
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
012
244045
2.2.2.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 005
Dar publicidade em relação aos serviços prestados pelas oficinas, bem como ao custo desses serviços, de modo da dar
transparência ao processo.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
SALOG
--Síntese da providência adotada:
Recomendação sendo objeto de análise pela equipe técnica da superintendência para posterior decisão sobre a
manutenção do contrato em vigência na forma atual ou com modificações, inclusive as sugeridas por esta
controladoria.
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
015
244045
2.2.2.2

Código SIORG
2207
Comunicação Expedida
Plano de providencias
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Órgão/entidade objeto da recomendação
---

Código SIORG
---

Descrição da Recomendação: 001
Promover, nas licitações visando a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em veículos oficiais da
frota da FUNASA-MS medias para que no instrumento convocatório somente sejam previstas exigências de
qualificação técnica indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações, em conformidade ao disposto no art. 37,
XXI, da Constituição Federal, evitando a repetição da situação verificada na condução do Pregão Eletronico n°.
64/2005, cujo edital continha exigências desnecessárias a aferição da qualificação técnica compatível a complexidade
do serviço licitado.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Comissão Permanente de Licitação
--Síntese da providência adotada:
Entendemos ser válida a sugestão, será realizado estudo com a equipe técnica desta superintendência com vistas a
manutenção ou não do contrato em vigência.
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
015
244045
2.2.2.2
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 002
Estabelecer critérios objetivos para a aferição de preços inexeqüíveis no instrumento convocatório, conforme
estabelecido no art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93 nas licitações para a contratação de serviços.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Comissão Permanente de Licitação
--Síntese da providência adotada:
Entendemos ser válida a sugestão, será realizado estudo com a equipe técnica desta superintendência com vistas a
manutenção ou não do contrato em vigência.
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
015
244045
2.2.2.2
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 003
Promover sempre que necessário nas licitações que executar, diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, nos do art. 43, §3°, da lei 8.666/93 de preferência previamente a execução dos atos de
homologação e adjudicação do objeto da licitação.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Comissão Permanente de Licitação
---
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Síntese da providência adotada:
Entendemos ser válida a sugestão, será realizado estudo com a equipe técnica desta superintendência com vistas a
manutenção ou não do contrato em vigência.
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
016
244045
3.1.2.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 001
Promover o inventario patrimonial da unidade com a devida depreciação atual para as bombas identificada pela
unidade
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
SOPAT
--Síntese da providência adotada:
Inventário patrimonial em andamento, as bombas já foram identificadas estando na fase de apropriação no sistema
físico e financeiro da FUNASA.
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Código SIORG
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul
2207
Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
016
244045
3.1.2.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 002
Observar nas futuras aquisições que a unidade exija do contratado a indicação por meio de nota fiscal e/ou planilha de
medição o número de série e especificações das bombas em processo de aquisição, de forma que todas as bombas
adquiridas tanto diretamente quanto por meio de execução de obras, passem a fazer parte dos bens permanentes da
unidade, visando ao maior controle dos equipamentos.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Comissão Permanente de Licitação
--Síntese da providência adotada:
Atendida
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
--Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
Fundação Nacional de Saude – Superintendencia do Estado de Mato Grosso do Sul

Código SIORG
2207
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Recomendações do OCI
Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem
Identificação do Relatório de Auditoria
Item do RA
Comunicação Expedida
014
244045
3.1.3.1
Plano de providencias
Órgão/entidade objeto da recomendação
Código SIORG
----Descrição da Recomendação: 001
Apurar a responsabilidade pelos atestos nas declarações de vistoria apresentadas, sem a devida comprovação de
acompanhamento do servidor junto ao local da obra
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
Código SIORG
Assessoria técnica
--Síntese da providência adotada:
Ainda no decorrer do exercício será instaurado procedimento administrativo disciplinar para apurar responsabilidade
da técnica responsável pela emissão do atestado.
Síntese dos resultados obtidos
--Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo
gestor
---
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16. INFORMAÇÕES CONTÁVEIS DA GESTÃO – Parte B, item 1, do anexo
II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10
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17. INFORMAÇÕES SOBRE COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA – Parte B, item
4, do anexo II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10

Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul

Declaro, para fins do disposto no item 4 da parte B, do Anexo II da Decisão
Normativa 107/TCU de 27 de outubro de 2010, que, no caso específico, não se aplica à natureza
jurídica da Fundação Nacional de Saúde Superintendência de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande,

de fevereiro de 2011

_____________________________________
Flavio da Costa Britto Neto
Superintendente do Estado de Mato Grosso do Sul
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18. INFORMAÇÕES SOBRE FUNDOS PARTIDÁRIOS – Parte C, item 1, do
anexo II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10

Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul

Declaro, para fins do disposto no item 1 da parte C, do Anexo II da Decisão
Normativa 107/TCU de 27 de outubro de 2010, que, no caso específico, não se aplica à natureza
jurídica da Fundação Nacional de Saúde Superintendência de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande,

de fevereiro de 2011

_____________________________________
Flavio da Costa Britto Neto
Superintendente do Estado de Mato Grosso do Sul
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19. INFORMAÇÕES SOBRE FUNDOS CONSTITUCIONAIS – Parte C, item
5, do anexo II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10

Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul

Declaro, para fins do disposto no item 5 da parte C, do Anexo II da Decisão
Normativa 107/TCU de 27 de outubro de 2010, que, no caso específico, não se aplica à natureza
jurídica da Fundação Nacional de Saúde Superintendência de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande,

de fevereiro de 2011

_____________________________________
Flavio da Costa Britto Neto
Superintendente do Estado de Mato Grosso do Sul
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20.INDICADORES DE DESEMPRENHO DA IFES – Parte C, item 7, do
anexo II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10

Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul

Declaro, para fins do disposto no item 7 da parte C, do Anexo II da Decisão
Normativa 107/TCU de 27 de outubro de 2010, que, no caso específico, não se aplica à natureza
jurídica da Fundação Nacional de Saúde Superintendência de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande,

de fevereiro de 2011

_____________________________________
Flavio da Costa Britto Neto
Superintendente do Estado de Mato Grosso do Sul
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21.ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – Parte C, item 10, do anexo II
da DN TCU N° 107, DE 27/10/10

Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul

Declaro, para fins do disposto no item 10 da parte C, do Anexo II da Decisão
Normativa 107/TCU de 27 de outubro de 2010, que, no caso específico, não se aplica à natureza
jurídica da Fundação Nacional de Saúde Superintendência de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande,

de fevereiro de 2011

_____________________________________
Flavio da Costa Britto Neto
Superintendente do Estado de Mato Grosso do Sul
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22.REMUNERAÇÃO PARA ADMINISTRADORES DE EMPRESAS
PÚBLICAS – Parte C, item 12, do anexo II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10

Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul

Declaro, para fins do disposto no item 12 da parte C, do Anexo II da Decisão
Normativa 107/TCU de 27 de outubro de 2010, que, no caso específico, não se aplica à natureza
jurídica da Fundação Nacional de Saúde Superintendência de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande,

de fevereiro de 2011

_____________________________________
Flavio da Costa Britto Neto
Superintendente do Estado de Mato Grosso do Sul
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23.CONTRATAÇÕES DE CONSULTORES NA MODALIDADE
“PRODUTO” – Parte C, item 16, do anexo II da DN TCU N° 107, DE 27/10/10

Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul

Declaro, para fins do disposto no item 16 da parte C, do Anexo II da Decisão
Normativa 107/TCU de 27 de outubro de 2010, que, no caso específico, não se aplica à natureza
jurídica da Fundação Nacional de Saúde Superintendência de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande,

de fevereiro de 2011

_____________________________________
Flavio da Costa Britto Neto
Superintendente do Estado de Mato Grosso do Sul
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24.INFORMAÇÕES A RESPEITO DA DESIMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS
IMOBILIÁRIOS – Parte C, item 30, do anexo II da DN TCU N° 107, DE
27/10/10

Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
Superintendência Regional do Mato Grosso do Sul

Declaro, para fins do disposto no item 30 da parte C, do Anexo II da Decisão
Normativa 107/TCU de 27 de outubro de 2010, que, no caso específico, não se aplica à natureza
jurídica da Fundação Nacional de Saúde Superintendência de Mato Grosso do Sul.

Campo Grande,

de fevereiro de 2011

_____________________________________
Flavio da Costa Britto Neto
Superintendente do Estado de Mato Grosso do Sul
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CONCLUSÃO

Com as ações e investimentos da SUEST-MS, cumprimos no exercício de 2010
sistematicamente a nossa missão de realizar ações de saneamento ambiental nos municípios e
atenção integral à saúde indígena, promovendo a saúde pública e a inclusão social.
Para afastarmos qualquer possibilidade de interrupção dessas ações que estavam
em andamento e ainda a serem realizadas, apostamos na completa transparência na condução de
processos, bem como, no diálogo permanente com a equipe de colaboradores e parceiros e na
austeridade e responsabilidade com os recursos públicos, bem como os órgãos de controles internos
e externos.
É importante ainda, salientar a indispensável e imprescindível busca por parcerias
com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Bancada Federal, Prefeituras e o CONDISI –
Conselho Distrital de Saúde Indígena, parceiros esses, que em momento algum se furtaram das
nossas solicitações e nos permitiu atingir nossos objetivos e obter melhorias na qualidade de vida de
toda a população de nosso estado, principalmente, a indígena.
Em 2011, pretendemos avançar e melhorar ainda mais nossos indicadores. Temos
ciência das nossas limitações operacionais e das dificuldades que poderão surgir, porém,
continuaremos apostando no apoio irrestrito de nossos parceiros, na responsabilidade de nossos
gestores e no comprometimento e criatividade da nossa equipe para superar desafios e obter
resultados positivos.
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ANEXO
Em que pese solicitação contida no Relatório de auditoria da Controladoria Geral da União 244045/2010, item 3.1.1.3, da
recomendação 068, in verbis “especificar, para as ações que são executadas diretamente pela Entidade, as metas a serem atingidas de forma
individual (exemplo: que tipo de obra será realizada, as metas financeiras da mesma, o local, qual população será atendida, etc.) para que seja viável
avaliar o nível de execução das metas no exercício. Essas informações deverão constar do próximo Relatório de Gestão da unidade”.
A Superintendencia providenciou junto a Divisão de Engenharia e Saúde Pública elaboração de quadro contendo as informações
relevantes como tipo de obra, metas financeiras, local e população atendida, constando neste Relatório de Gestão através do quadro abaixo.

município beneficiado

comunidades

ação

valor de
repasse

amambaí
amambaí
amambaí
aquidauana
aquidauana
aquidauana
aquidauana
aquidauana
aquidauana
aquidauana
aquidauana
aquidauana
bela vista
bela vista
brasilândia
caarapó
caarapó
coronel sapucaia
dois irmãos do buriti
dois irmãos do buriti
dois irmãos do buriti
dois irmãos do buriti
dois irmãos do buriti
dois irmãos do buriti
douradina
dourados
dourados
eldorado
japorã
miranda
miranda

amambai
amambai
limão verde
água branca
bananal
colônia nova
córrego seco
córrego seco
lagoinha
morrinhos
ypegue
ypegue
pirakuá
pirakuá
ofaié xavante
caarapó
caarapó
taquapery
barreirinho
buriti
buriti
olho d'água
oliveira
recanto
panambi
bororo
panambizinho
cerrito
porto lindo
argola
babaçu

água
msd
água
msd
msd
msd
água
msd
msd
msd
água
msd
água
msd
msd
água
msd
água
msd
água
msd
água
msd
msd
msd
água
água
água
água
msd
msd

76.789,95
34.709,20
33.605,32
34.464,00
34.464,00
34.642,40
29.870,00
34.642,40
34.518,50
34.518,50
34.088,58
34.464,00
42.666,00
34.821,90
34.800,00
123.616,16
52.238,34
93.023,94
38.106,64
51.368,00
69.284,80
66.585,00
34.285,20
34.642,40
34.697,10
158.850,00
80.888,00
59.364,99
61.486,00
34.860,00
34.860,00

valor
contratado
76.789,95
34.709,20
33.605,32
34.464,00
34.464,00
34.642,40
29.870,00
34.642,40
34.518,50
34.518,50
34.088,58
34.464,00
42.666,00
34.821,90
34.800,00
123.616,16
52.238,34
93.023,94
38.106,64
51.368,00
69.284,80
66.585,00
34.285,20
34.642,40
34.697,10
158.850,00
80.888,00
59.364,99
61.486,00
34.860,00
34.860,00

estágio da
execução

ano
contratação

plano
interno

contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

ms.01104
ms.01029
ms.01104
ms.01029
ms.01029
ms.01029
ms.01104
ms.01029
ms.01029
ms.01029
ms.01104
ms.01029
ms.01104
ms.01029
ms.01029
ms.01104
ms.01029
ms.01104
ms.01029
ms.01104
ms.01029
ms.01104
ms.01029
ms.01029
ms.01029
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01029
ms.01029

famílias
beneficiadas ou
pop.
exec.
implantação
escolas ou
execução física
dta inic
dta final
beneficiada
física
ou serviço
comunidades ou
laboratórios.
50
250
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 18/4/2008
s
20
100
obra concluída 100,00% 28/12/2007 20/2/2008
s
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
i
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
15
75
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
i
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
i
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 14/11/2008
s
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
10
50
obra concluída 100,00% 12/1/2009 4/5/2009
s
30
150
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
15
75
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/04/2008
s
30
150
obra concluída 100,00% 28/12/2007 7/5/2008
s
11
55
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
i
100
500
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
20
100
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
i
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
500
2.500
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
20
100
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
20
100
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
20
100
obra concluída 100,00% 28/12/2007 28/4/2008
s
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 25/4/2008
s
10
50
obra concluída 100,00% 28/12/2007 25/4/2008
s
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miranda
miranda
miranda
miranda
miranda
nioaque
nioaque
paranhos
paranhos
paranhos
paranhos
paranhos
ponta porã
porto murtinho
porto murtinho
porto murtinho
porto murtinho
porto murtinho
sidrolândia
tacuru
tacuru
tacuru
amambaí
amambaí
amambaí
antônio joão
aquidauana
aquidauana
aquidauana
aquidauana
aquidauana
aquidauana
aquidauana
aral moreira
bela vista
brasilândia
caarapó
coronel sapucaia
corumbá
dois irmãos do buriti
dois irmãos do buriti
dois irmãos do buriti
dourados
dourados
dourados
eldorado

lalima
lalima
moreira
morrinho
passarinho
ab - cabeceira
taboquinha
paraguassu
pirajuí
pirajuí
potrero-guassu
sete cerros
kokuei
alves de barros
barro preto
campina
são joão
tomásia
lagoinha
jaguapiré
sassoró
sassoró
amambai
jaguari
limão verde
campestre
água branca
bananal
colônia nova/
jaraguá/ buritizinho/
cruzeiro
córrego seco
imbirussu
limão verde
ypegue
guassuti
pirakuá
ofaié xavante
caarapó
taquapery
uberaba/guató
argola
olho d`água
recanto/irmãos
andrés
bororo
jaguapiru
panambizinho
cerrito

água
msd
msd
msd
msd
msd
msd
água
água
msd
água
msd
msd
água
msd
água
água
água
msd
água
msd
água
água
água
água
água
água
água

57.669,66
69.779,96
34.860,00
34.860,00
51.630,00
34.258,00
34.258,00
17.690,00
17.000,00
69.600,00
17.000,00
34.752,80
34.821,90
29.960,00
34.300,00
9.620,00
45.870,00
13.960,00
51.120,90
7.420,50
34.752,80
101.980,00
128.735,19
41.539,52
75.223,08
55.670,67
55.410,86
103.594,34

57.669,66
69.779,96
34.860,00
34.860,00
51.630,00
34.258,00
34.258,00
17.690,00
17.000,00
69.600,00
17.000,00
34.752,80
34.821,90
29.960,00
34.300,00
9.620,00
45.870,00
13.960,00
51.120,90
7.420,50
34.752,80
101.980,00
128.735,19
41.539,52
75.223,08
55.670,67
55.410,86
103.594,34

contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2008

ms.01104
ms.01029
ms.01029
ms.01029
ms.01029
ms.01029
ms.01029
ms.01104
ms.01104
ms.01029
ms.01104
ms.01029
ms.01029
ms.01104
ms.01029
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01029
ms.01104
ms.01029
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104

20
20
15
10
15
10
10
80
20
20
124
10
10
10
10
10
20
20
15
30
10
30
50
15
20
20
20
85

100
100
75
50
75
50
50
400
100
100
619
50
50
50
50
50
100
100
75
150
50
150
250
75
100
100
100
425

obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída

28/12/2007 28/4/2008
28/12/2007 5/5/2008
28/12/2007 28/4/2008
28/12/2007 25/4/2008
07/08/2007 07/12/2007
28/12/2007 25/4/2008
28/12/2007 28/4/2008
28/12/2007 12/5/2008
28/12/2007 28/4/2008
28/12/2007 28/4/2008
21/1/2008 21/5/2008
28/12/2007 28/4/2008
28/12/2007 28/4/2008
28/12/2007 18/6/2008
28/12/2007 13/5/2008
28/12/2007 14/2/2008
28/12/2007 13/5/2008
28/12/2007 13/5/2008
28/12/2007 28/4/2008
28/12/2007 16/5/2008
28/12/2007 28/3/2008
28/12/2007 14/5/2008
12/1/2009 12/5/2009
12/1/2009 12/5/2009
12/1/2009 12/5/2009
12/1/2009 28/4/2009
12/1/2009 12/5/2009
12/1/2009 8/5/2009

s
s
s
s
s
s
s
s
s
i
s
s
i
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

água

25.702,68

25.702,68

contratado

2008

ms.01104

28

138

obra concluída 100,00% 12/1/2009 12/5/2009

s

água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água

6.425,67
68.574,91
58.800,00
72.023,91
58.215,83
65.228,30
18.111,33
526.207,45
80.390,34
38.000,00
6.425,67
6.425,67

6.425,67
68.574,91
58.800,00
72.023,91
58.215,83
65.228,30
18.111,33
526.207,45
80.390,34
38.000,00
6.425,67
6.425,67

contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104

6
15
40
15
20
20
10
350
100
20
6
6

30
75
200
75
100
100
50
1.750
500
100
30
30

obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída

12/5/2009
12/5/2009
27/4/2009
11/5/2009
12/5/2009
8/5/2009
28/4/2008
4/5/2009
12/5/2009
16/6/2009
12/5/2009
12/5/2009

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

obra concluída 100,00% 12/1/2009 12/5/2009

s

obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída

s
s
s
s

água

12.851,34

12.851,34

contratado

2008

ms.01104

6

30

água
água
água
água

116.498,90
177.377,25
162.844,03
6.425,67

116.498,90
177.377,25
162.844,03
6.425,67

contratado
contratado
contratado
contratado

2008
2008
2008
2008

ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104

30
295
40
6

150
1.475
200
30

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
28/12/2007
12/1/2009
12/1/2009
26/3/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009

12/5/2009
10/7/2009
12/5/2009
12/5/2009
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japorã
juti
laguna caarapã
laguna caarapã
miranda
miranda
miranda
paranhos
paranhos
paranhos
paranhos
porto murtinho
porto murtinho
porto murtinho
porto murtinho
porto murtinho
porto murtinho
rochedo
sidrolândia
sidrolândia
tacuru
tacuru
caarapó
corumbá
dois irmãos do buriti
dourados
dourados
japorã
juti
miranda
miranda
paranhos
paranhos
paranhos
ponta porã
porto murtinho
guia lopes da laguna
amambaí
amambaí
amambaí
anastácio
aquidauana
aquidauana
aquidauana
aquidauana
aquidauana
aquidauana
aquidauana
bela vista

porto lindo
jarará
guaimbe
rancho jacare
cachoeirinha
lalima
morrinho
paraguassu
pirajuí
potrero-guassu
sete cerros
alves de barros
barro preto
campina
corrego d´ouro
são joão
tomásia
bálsamo
lagoinha
tereré
jaguapiré
sassoró
guira'roka
uberaba/guató
água azul
jaguapiru
porto cambira
yvy katu
taquara
lalima
mãe terra
arroio corá
potrero-guassu
sete cerros
lima campo
alves de barros
cerroi
amambai
amambai
limão verde
aldeinha
água branca
bananal
colônia nova
córrego seco
imbirussu
limão verde
ypegue
pirakuá

água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água
msd
água
msd
msd
msd
msd
msd
msd
msd
msd
água

110.776,91
53.368,64
42.755,31
95.108,88
6.425,67
608.851,34
6.425,67
45.981,97
159.783,62
222.940,85
59.834,36
44.006,14
6.425,67
6.425,67
104.220,92
86.785,67
55.425,67
6.425,67
6.425,67
6.425,67
95.509,51
197.344,59
73.199,10
52.000,00
120.435,91
18.106,34
99.395,45
198.611,13
96.105,79
293.243,10
342.838,81
134.759,63
105.098,44
94.856,09
135.959,69
111.211,56
80.912,07
144.611,85
1.131.976,50
97.567,43
5.902,92
58.579,86
113.332,20
76.152,83
35.417,52
42.370,67
147.573,00
82.010,74
56.276,08

110.776,91
53.368,64
42.755,31
95.108,88
6.425,67
608.851,34
6.425,67
45.981,97
159.783,62
222.940,85
59.834,36
44.006,14
6.425,67
6.425,67
104.220,92
86.785,67
55.425,67
6.425,67
6.425,67
6.425,67
95.509,51
197.344,59
73.199,10
52.000,00
120.435,91
18.106,34
99.395,45
198.611,13
96.105,79
293.243,10
342.838,81
134.759,63
105.098,44
94.856,09
135.959,69
111.211,56
80.912,07

contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
contratado
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01029
ms.01104
ms.01029
ms.01029
ms.01029
ms.01029
ms.01029
ms.01029
ms.01029
ms.01029
ms.01104

220
50
25
50
6
280
6
40
250
80
35
100
6
6
5
20
45
6
6
6
80
300
10
10
10
1183
10
10
10
65
14
10
10
27
10
30
19
64
194
100
1
10
19
13
6
7
25
14
10

1.100
250
125
250
30
1.400
30
200
1.250
400
175
500
30
30
25
100
227
30
30
30
400
1.500
50
50
50
5.913
50
50
50
325
68
50
50
135
50
150
95
320
970
500
5
50
95
65
30
35
125
70
50

obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
em execução
em execução
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
obra concluída
em execução
em execução
em execução
obra concluída
obra concluída
em execução
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
72,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
47,00%
67,00%
100,00%
100,00%
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%

12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
12/1/2009
25/01/2010
20/01/2010
31/12/2008
7/1/2010
25/01/2010
11/01/2010
08/01/2010
10/3/2009
20/1/2010
31/12/2009
7/2/2010
7/2/2010
7/2/2010
20/01/2010

12/5/2009
12/5/2009
12/5/2009
12/5/2009
12/5/2009
24/7/2009
12/5/2009
30/4/2009
12/5/2009
12/5/2009
12/5/2009
8/7/2009
12/5/2009
12/5/2009
17/7/2009
12/6/2009
11/6/2009
12/5/2009
12/5/2009
12/5/2009
12/5/2009
12/5/2009
22/4/2010
30/3/2010

30/4/2010
30/4/2010
1/6/2010
18/3/2010

23/8/2010
30/8/2010

s
s
s
s
s
s
s
s
s
i
s
s
s
s
i
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
i
s
s
s
s
s
i
s
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
s
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brasilândia
corumbá
dois irmãos do buriti
eldorado
japorã
maracaju
miranda
miranda
miranda
sidrolândia
tacuru
tacuru

ofaié xavante
uberaba
buriti
cerrito
porto lindo
sucuri
lagoinha
morrinho
passarinho
lagoinha
jaguapiré
sassoró

água
msd
água
água
água
água
água
água
água
água
água
água

147.056,49
254.455,76
6.541,91
179.893,28
74.984,39
51.547,36
38.824,56
92.775,84
45.488,47
90.403,56
90.915,04
137.977,71

em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

ms.01104
ms.01029
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104
ms.01104

10
35
40
48
20
12
8
10
16
16
20
80

50
175
200
240
100
60
40
50
80
80
100
400

em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação
em contratação

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

i
i
s
i
s
s
s
i
i
s
i
s
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