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APRESENTAÇÃO

Trata o presente documento de relatório da gestão da Coordenação Regional da
Funasa no Estado de Rondônia do exercício de 2009 e tem por finalidade apresentar as ações e
subações executadas pela regional e seus respectivos resultados obtidos nesse ano de 2009.
A Coordenação Regional tem suas metas estabelecidas no seu Plano Operacional
Anual, contemplando ações de governo constantes no Plano Plurianual e de responsabilidade da
Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que estão apresentadas nesse documento, com o
desenvolvimento de cada ação e os resultados de suas respectivas metas, no exercício de 2009.
Com base nos indicadores institucionais, apresenta ainda o resultado dos principais
indicadores de desempenho institucional, com objetivo de expressar o desempenho desta
Regional na gestão de 2009.
Esse relatório tem ainda por finalidade atender determinação constante em
legislações do Tribunal de Contas da União (TCU) – DN nº 100, de 7 de outubro de 2009 e nº
102, de 2 de dezembro de 2009, que definem as unidades que deverão apresentar Relatório de
Gestão e Processo de Prestação de Contas, da Portaria TCU nº 389/2009, que dispõe sobre
orientações quanto ao preenchimento dos conteúdos dos relatórios de gestão referentes ao
exercício de 2009 – e da Controladoria Geral da União (CGU) – Portaria nº 2270, de 4 de
novembro de 2009, que orienta a organização e formalização do Processo Anual de Contas,
ainda com base na IN TCU nº 57, de 27.08.08.
Dos 16 itens que compõe o referido relatório, relacionados no sumário, alguns não
registrou-se ocorrência no período ou não se aplicam a natureza da Coordenação Regional de
Rondônia, conforme abaixo:
a) Itens que “Não houve ocorrência no período”:
− Item 4. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos
b) Itens que “Não se aplicam à natureza jurídica da UJ”:
− Item 6. Informações sobre transferências (recebidas e realizadas) no exercício;
− Item 8. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com recursos
externos
− Item 9. Renúncias Tributárias;
− Item 10. Operações de fundos;
− Item 16. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins.
c) Campo não utilizado:
− Item 14. Outras informações consideradas relevantes para a avaliação da
conformidade e do desempenho da gestão.
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1. IDENTIFICAÇÃO

Poder / Órgão de Vinculação ou Supervisão

Executivo / Ministério da Saúde

Nome completo da unidade e sigla

Coordenação Regional da Fundação Nacional
de Saúde no Estado de Rondônia – Core/RO

Código SIORG

FUNASA - (2207)

Código na LOA

36211

Principal Atividade e Código CNAE

8412-4/00 PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE
SAÚDE; FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL

Situação operacional

Ativa

Natureza jurídica

Fundação do Poder Executivo

Endereço postal

CEP 76.80376.803-596 (Rua Festejos, 167 – Bairro
Costa e Silva, CEP 76803-596, Porto Velho-RO
– Fone/fax: (69) 3216-6138/6120; Endereço
Eletrônico: corero.gab@funasa.gov.br

Telefones de contato

69 3216-6138/6120

Endereço da página institucional na internet
e endereço eletrônico

www.funasa.gov.br /
corero.gab@funasa.gov.br

Normas de criação, definição de
competências e estrutura organizacional,
regimento interno ou estatuto da unidade e
respectiva data de publicação no Diário
Oficial da União

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.

Código e nome da UJ titular do relatório

255022 – Coordenação Regional no Estado de
Rondônia

Códigos das UJ abrangidas

Não consolida outras unidades
Nome

Código

Core/RO

255022

Unidades gestoras utilizadas no SIAFI
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A Coordenação Regional da Funasa em Rondônia tem sede na capital Porto Velho e
abrange uma área de cobertura que perpassa seus limites territoriais, incluindo parte sul do
Amazonas e noroeste do Mato Grosso. Possui em sua estrutura, além da unidade da sede, 2
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei), Porto Velho e Vilhena.
O Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho tem sede na sede da regional,
tem uma extensão territorial de 5 milhões de hectares, abrangendo além dos 13 municípios do
estado com população indígena (Porto Velho, Alta Floresta D´Oeste, Costa Marques,
Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Jarú, Ji-Paraná, Mirante da Serra, Nova Mamoré,
São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Seringueiras), mais 1 do Amazonas
(Humaitá) e 1 do Mato Grosso (Rondolândia), somando um total de 15. Tem em sua estrutura 5
pólos base e 1 sub-pólo (Guajará-Mirim, Porto Velho, Ji-Paraná, Alta Floresta e Humaitá/AM) e 5
Casas de Apoio à Saúde Indígena (Casai’s), com duas funcionando em prédios próprios
(Guajará-Mirim e Ji-Paraná) e 3 em prédios alugados (Porto Velho, Alta Floresta e Humaitá/Am).
É responsável por uma população indígena de 10.006 indígenas, onde mais de 50% desses estão
localizados em extensa área fluvial.
O Distrito Sanitário Especial Indígena de Vilhena tem sede no município de Cacoal e
sua implantação ocorreu no mês de novembro de 1999. A área de abrangência do projeto é no
sul e sudeste de Rondônia e norte e noroeste de Mato Grosso em um total aproximado de 5,5
milhões de hectares de territórios indígenas que compõem 15 municípios (Estado de Rondônia e
Mato Grosso) e 18 Reservas: Sete de Setembro, Rio Mequéns, Rio São Pedro, Roosevelt,
Nambiquara, Vale do Guaporé, Taihantessu, Lagoa dos Brincos, Pirineus de Souza, Tubarão
Latundê, Igarapé Omerê, Sararé, Escondido, Japuíra, Rikbaktsa, Pq. do Aripuanã, Aripuanã e
Arara do Rio Branco onde habitam diferentes povos em níveis variados de contato com a
sociedade envolvente, totalizando uma população de 6.758 indivíduos.
A seguir, quadros 1, 2 e 3, resumo da qualificação da Core e Dsei’s.
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Quadro 1 – Qualificação da Coordenação Regional
Nome do Coordenador Regional

Josafá Piauhy Marreiro

População do Estado
Estado

1.503.928 hab. (IBGE)
64 municípios

Nº. de Municípios abrangidos pela
CORE

•
•

52 – RO (entre saneamento e saúde indígena)
02 – AM (saúde indígena)

•

10 – MT (saúde indígena)

10.724 hab ind.

População Indígena do Estado

•

7.899 – Dsei Porto Velho

•

2.825 – Dsei Vilhena
Obs.: Somente a população residente no estado de
Rondônia, excluindo a parte do Am e MT abrangida por
esta Core.

Quadro 2 – Qualificação do Dsei Porto Velho
Nome do Dsei

Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) de Porto Velho

Extensão Territorial
Territorial

5 milhões de hectares

População Indígena abrangida pelo
Dsei

10.006 indígenas (população total do Dsei, considerando
toda área de abrangência que compreende parte do
Amazonas e Mato Grosso)
15:

Número de Municípios abrangidos

- RO: 12 – Porto Velho, Alta Floresta D´Oeste, Costa
Marques, Governador Jorge Teixeira, Guajará Mirim, Jarú,
Ji Paraná, Mirante da Serra , Nova Mamoré, São Francisco
do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Seringueiras
- AM: 1 – Humaitá
- MT: 1 – Rondolândia

Número de Pólos
Pólosos-Base

05 pólos e 01 sub-polo (Porto Velho, Guajará-Mirim, JiParaná, Jaru (sub-pólo), Alta Floresta e Humaitá-Am)

Número de Casai

05 Casai’s (3 dessas funcionam em prédios alugados)

Número de Postos de Saúde

18 (Porto Velho – 1, Humaitá-AM – 3, Ji-Paraná – 6, Alta
Floresta – 5 e Guajará-Mirim – 3)

Número Equipes de Saúde

15 (15 Enfermeiros e 8 odontólogos)

Número de Aldeias

126 aldeias

Etnias Indígenas

49 (Karitiana, Karipuna, Kassupá, Uru-Eu-Wau-Wau,
Amondawa, Juma, Gavião, Arara, Puruborá, Zoró,
Miquelenos, Mequén, Ticuna, Terena, oro Join, Aricapu,
Tenharim, Parintintim, Diahoi, Pirahã, Apurinã, Saterê, Maué,
Mura, Torá, Munducuru, Wapixana, Paumari, Wajuru,
Sakirabiar, Kampé, Ajuru, Aruá, Canoé, Jabuti, Macurap,
Massaká, Oro Não, Tupari, Oro Win, Tapiraré, Oro Waran
Xijen, Oro Waran, Oro Eu, Oro At, Cabixi, Cujubim, Surui,
Cinta Larga)
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Quadro 3 – Qualificação do Dsei Vilhena
Nome do Dsei

Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) de Vilhena

Extensão Territorial

5,5 milhões de hectares

População
População Indígena abrangida pelo
Dsei

6.758 indígenas (população total do Dsei, considerando
toda área de abrangência que compreende parte do Mato
Grosso)

Número de Municípios abrangidos

17:
- RO: 7 – Alto Alegre do Parecis, Cacoal, Chupinguaia,
Corumbiara, Espigão D´Oeste, Parecis e Vilhena
- MT: 10 – Aripuanã, Brasnorte, Conquista Do Oeste,
Comodoro, Cotriguaçu, Juína, Juara, Nova Lacerda, Pontes
e Lacerda e Rondolândia

Número de PólosPólos-Base

4 Pólos base (Cacoal, Vilhena, Juína-MT e Aripuanã-MT)

Número de
de Casai

4 Casai’s

Número de Postos de Saúde

46 (Cacoal – 9, Vilhena – 23, Juína – 9 e Aripuanã – 5)

Número de Equipes de Saúde

12 (7 Enfermeiros e 4 odontólogos)

Número de Aldeias

148 aldeias

Etnias Indígenas

16 (Aikanã, Aikanã-Kwasã, Akuntsu, Apurinã, Arara, Canoé,
Cinta Larga, Kwasar, Macurap, Mequem, Pareci, Parintintin,
Rikbaktsa, Sakirabiar, Suruí, Terena e Nambikwara (com 16
sub-grupos).
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Figura 1 - Estrutura Organizacional da Coordenação Regional da Funasa em Rondônia,
conforme Decreto nº 4.727
4.727 de 9/6/2003.

Coordenador
Regional
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Índio – Casai
(Cacoal)

Casa de Saúde do
Índio – (Humaitá/AM)

Casa de Saúde do
Índio – Casai
Casai
(Vilhena)

Casa de Saúde do
Índio – (Ji(Ji-Paraná)

Casa de Saúde do
Índio – Casai
(Juí
(Juína/MT)

Casa de Saúde do
Índio – (Guajará(GuajaráMirim)

Casa de Saúde do
Índio – Casai
(Aripuanã/MT)

Setor de
Comunicação –
SOCOM

Seção de
Pagamento –
SAPAG

Setor Financeiro
–SOFIN

Setor de
Material –
SOMAT

Setor de
Capacitação –
SECAP

Setor de
Transportes –
SOTRA

Distrito Sant. Especial
Indígena – DSEI
(Vilhena)

Seção de
Cadastro –
SACAD

Setor
Orçamentário –
SOORC

Setor de
Patrimônio –
SOPAT

Distrito Sanitário
Especial Indígena –
DSEI (Porto Velho)
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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU
PROGRAMÁTICAS
2.1. Responsabilidades institucionais da unidade - Papel da
unidade na execução das políticas públicas

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) é uma instituição pública federal vinculada
ao Ministério da Saúde, que tem como função predominante a Saúde Pública. A Funasa tem
como competência, I - Prevenir e controlar doenças e outros agravos à saúde; II - Assegurar a
saúde dos povos indígenas; e III - Fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle de
doenças, conforme estabelecido na lei de sua criação. Sua missão institucional consiste em
“Realizar ações de saneamento ambiental em todos os municípios brasileiros e de atenção
integral à saúde indígena, promovendo
promovendo a saúde pública e a inclusão social, com excelência de
gestão e em consonância com o SUS e com as metas de desenvolvimento do milênio”.
Entre suas responsabilidades institucionais está, principalmente, a atuação em duas
áreas finalísticas: Atenção Integral à Saúde dos Povos Indígenas, com ênfase na atenção básica, e
Saneamento Ambiental. As principais ações refletem ações de governo pactuadas no Plano
Plurianual e no Programa de Aceleração do Crescimento.
A implementação da Política de Atenção Integral à Saúde dos Povos Indígenas é feita
em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde e com base no Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena instituído pela Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999, conhecida
também como Lei Arouca, e visa promover, proteger e recuperar a saúde do índio, tendo como
metas prioritárias: a redução da mortalidade, em especial a materna e a infantil; o alcance da
homogeneidade na cobertura vacinal; o controle da desnutrição e da cárie dental; a redução da
tuberculose, Dst/Aids, Malária e Hepatites Virais, entre outras.
O Saneamento Ambiental é voltado, prioritariamente, a municípios com população
de até 50 mil habitantes onde a Funasa presta apoio técnico e/ou financeiro para execução de
ações de saneamento, e às populações expostas a agravos. Os investimentos visam intervir no
meio ambiente, na infra-estrutura desses municípios, bem como, nas condições de vida das
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populações vulneráveis, objetivando o controle e redução da mortalidade infantil e da incidência
de doenças de veiculação hídrica ou causadas pela falta ou inadequação de saneamento básico
e ambiental.
Sua atuação se dá de forma descentralizada, por meio das Coordenações Regionais
presentes em todos os estados brasileiros, com sede nas capitais, que têm como competências
regimentais: coordenar, supervisionar e desenvolver as atividades da Funasa nas suas respectivas
áreas de jurisdição.
A Coordenação Regional da Funasa em Rondônia (Core-RO), a exemplo das demais
regionais, atua com vistas ao alcance das metas institucionais implementando ações de saúde e
vigilância voltadas à população indígena, com vistas à redução de indicadores de
morbimortalidade, e ações de saneamento ambiental, para prevenção e controle de agravos, em
municípios de até 50 mil habitantes e em populações consideradas vulneráveis (reservas
extrativistas, remanescentes de quilombos e assentamentos da Reforma Agrária).
Na Atenção a Saúde dos povos Indígenas, sua área de atuação compreende, além
do estado de Rondônia, o norte/noroeste do Mato Grosso e o sul do Amazonas. Nesse universo é
responsável pelo atendimento à saúde de 16.764 indígenas, das 75 etnias distribuídas nas 272
aldeias existentes na área de abrangência da Core. A assistência é prestada por meio dos
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei) – Dsei Porto Velho (na sede da Coordenação) e Dsei
Vilhena, com sede no município de Cacoal.
Dentre as metas prioritárias destacam-se, a redução da mortalidade infantil, a
redução de morbidade em crianças e mulheres, a redução da desnutrição em crianças menores
de 5 anos e gestantes, a redução da incidência de tuberculose, da DST/AIDS, da malária e da
cárie dental, alcançar homogeneidade da cobertura vacinal e aumentar a cobertura de
saneamento ambiental. Porém, o cumprimento das metas estabelecidas e a garantia da
assistência à saúde indígena tem sido um constante desafio para a Core/Dsei’s, a considerar as
realidades locais (região amazônica), as especificidades da cultura e particularidades ímpares
dessa população.

Os resultados alcançados nesse exercício, no indicador mais importante,

mortalidade infantil, não foi positivo, fechando o ano com um coeficiente superior ao do ano
passado. Os principais fatores, responsáveis por esse incremento, vão, da pouca estrutura de
sistemas de saúde local em municípios sede de pólos base (como exemplo o de Guajará-Mirim, o
pólo mais populoso, com extensa área fluvial e onde se concentra o maior número de óbitos, no
caso do Dsei Porto Velho) e da falta de alimentos nas aldeias (em situações mais críticas como no
caso do pólo base de Vilhena, que apresenta grande índice de crianças desnutridas e onde se
concentra o maior número de óbitos, no caso do Dsei Vilhena) a fatores culturais próprios desse
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povo. Contudo as ações foram executadas e os resultados serão apresentados de forma mais
detalhada no decorrer desse relatório.
Na área de Engenharia de Saúde Pública, no que se refere a Saneamento Ambiental,
além de atender a municípios com população e até 50 mil habitantes, a Core realiza ações de
execução direta nas comunidades indígenas e outras comunidades especiais (reservas extrativistas
e assentamentos), de saneamento básico. As principais ações desenvolvidas para prevenção e
controle de doenças são a implantação/ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água e de
Esgoto Sanitário, Melhorias Sanitárias Domiciliares e Drenagem e Manejo Ambiental para
Controle da Malária. Neste exercício, todas essas ações são integrantes do Plano de Aceleração
do Crescimento (PAC) do Governo Federal, por interveniência da Funasa. Presta ainda assessoria
técnica e financeira a municípios do estado, por meio do Programa de Cooperação Técnica, para
elaboração dos Planos Municipais de Saneamento e apoio técnico à gestão dos serviços públicos
de saneamento aos municípios integrantes do Consórcio Público CISAN CENTRAL (Região de
Ariquemes).
O Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos
consiste na instalação de sistemas simplificados de abastecimento de água com captação,
adução, tratamento e distribuição de água, bem como, sistemas de reservatórios e de chafariz;
melhorias sanitárias nas aldeias (construção de lavanderias, banheiros, privadas, fossas sépticas,
pias de cozinha, lavatórios, tanques, filtros, reservatórios de água), compreendendo desde a
elaboração do projeto até a sua operação plena. Tem por objetivo dotar todas as aldeias de
condições adequadas de saneamento básico e contribuir para redução da morbimortalidade por
doenças de veiculação hídrica, assim como, o controle de doenças parasitárias transmissíveis por
dejetos e a prevenção e controle agravos ocasionado pela falta de condições de saneamento
básico nas aldeias indígenas. As ações de saneamento em áreas indígenas são desenvolvidas de
acordo com o planejamento anual, onde as aldeias são programadas e definidas em conjunto
com os Dsei’s e CONDISI (Conselho Distrital de Saúde Indígena). E, apesar da dificuldade de
executar obras em áreas indígenas, em decorrência das distâncias e acessos por estradas
intrafegáveis ou com acessos somente por rios e igarapés, atualmente mais de 70% das aldeias
dos Dsei’s dessa regional já contam com um sistema de abastecimento de água. Para garantir a
operacionalização contínua e ininterrupta desses sistemas a Core conta ainda com a contratação
de empresa especializada que presta serviço de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas
implantados nas aldeias, com o acompanhamento de uma equipe de servidores, que
supervisionam a execução desses serviços. Nesse exercício, entre investimento (obras) e
manutenção, a Core executou um montante de recurso no valor de R$ 6.104.435,53,
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beneficiando 72 aldeias, 84% do total de aldeias programadas. 14 aldeias não foram
contempladas por não haver empresas interessadas na execução desses serviços, tendo em vista
que não foram apresentadas propostas na licitação, o que se caracteriza como uma das grandes
dificuldades na implementação dessa ação, face à dificuldade de acesso às aldeias. 100% das
obras contratadas se encontram em execução. Realizar os investimentos dos recursos liberados
para obras em áreas indígenas, referente às programações de 2008 e 2009, foi uma das
prioridades da Core nesse exercício.
Com o saneamento em municípios, considerando apenas o recorte populacional de
beneficiamento de municípios de até 50 mil habitantes, a Funasa Rondônia já teria uma cobertura
de 86% dos municípios, sem contar ainda com outros critérios de elegibilidade para o
financiamento de ações de saneamento como indicadores de mortalidade infantil e de áreas
endêmicas para malária, que é outra realidade dessa região (amazônica).

No aspecto

populacional, o estado de Rondônia agrega 52 municípios com uma população total de
1.503.928 habitantes (IBGE). Dos 52 municípios somente 7 têm população superior a 50 mil
habitantes, o que representa 13% do total de municípios, os demais, 45 (86%), têm população
menor ou igual a 50 mil habitantes. Somente com as ações do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) (2007, 2008 e 2009) a Funasa está presente em 38 municípios do estado, ou
seja, em 73% dos municípios, o que compreende uma população de 946.413 habitantes,
conforme demonstra a figura 2 abaixo, e quadro 4, a seguir.
Figura 2 – Mapa dos Municípios de Rondônia com Ações de Saneamento do PAC/Funasa,
Core/RO, dez/2009
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Quadro 4 – Relação
Relação dos municípios,
municípios, com populações
populações,
ões, contemplados com ações do PAC
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

MUNICÍPIOS
Rio Crespo
Castanheiras
Primavera de Rondônia
Parecis
Teixeirópolis
Cacaulândia
São Felipe D'Oeste
Cabixi
Nova União
Vale do Paraíso
Vale do Anari
Santa Luzia D'Oeste
Corumbiara
Novo Horizonte do Oeste
Theobroma
Ministro Andreazza
Governador Jorge Teixeira
Alto Alegre dos Parecis
Seringueiras
Monte Negro
Campo Novo de Rondônia
Urupá
Costa Marques
Cujubim
São Francisco do Guaporé
Cerejeiras
Alvorada D'Oeste
Candeias do Jamari
Alto Paraíso
Nova Mamoré
Presidente Médici
São Miguel do Guaporé
Alta Floresta D'Oeste
Espigão D'Oeste
Machadinho D'Oeste
Buritis
Vilhena
Porto Velho
Soma

* POPULAÇÃO
ESTIMADA
3.290
3.685
3.765
4.802
5.010
5.736
6.412
6.695
7.944
8.913
9.100
9.348
9.680
9.720
10.325
10.572
11.593
11.875
12.117
12.708
12.915
13.661
14.452
14.889
16.491
16.622
17.127
17.547
17.569
22.337
22.519
23.201
24.354
28.892
33.159
34.693
69.866
382.829
946.413

*Fonte: IBGE/DPE/COPIS/GEADD (Estimativa das populações residentes, em 1º de julho de
2009)

Ao todo foram pactuados 55 Termos de Compromisso que somam um montante de
recurso no valor R$ 77.925.356,79 (setenta e sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil,
trezentos e cinqüenta e seis reais e setenta e nove centavos) que serão investidos em ações de
saneamento, conforme critérios populacionais, epidemiológicos e de IDH. As ações contempladas
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se referem, basicamente, a Sistema de Abastecimento de Água, Sistema de Esgotamento
Sanitário, Drenagem para o Controle da Malária e Melhorias Sanitárias Domiciliares.
Implementar as ações do PAC tem sido uma das prioridades dessa regional. Nesse
exercício buscou-se,
se, principalmente, intensificar as ações de análise para aprovação dos projetos.
Houve também, a participação nos processos de Cooperação técnica junto aos municípios, para
elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (Plamsab) e na
n continuidade de
assessoria aos Municípios do Consórcio Publico de Saneamento Ambiental na região do
município de Ariquemes; o atendimento às populações vulneráveis dos projetos especiais –
assentamentos e reservas extrativistas, além dos processos de trabalho
trabalho rotineiro, como por
exemplo, atender as solicitações técnicas demandadas da Presidência da Funasa e da própria
Core. Além disso, a Core detém ainda um passivo de convênios dos anos de 2001 a 2006, que
se encontram em fase, alguns ainda, de análise de projetos, fiscalização do objeto pactuado,
prestação de contas parcial ou final e em TCE. Toda a demanda da área de saneamento é
realizada pelo corpo técnico de 9 engenheiros – 5 do quadro e 4 consultores. Dispõe de uma
frota de 5 veículos em boas condições
condições de uso, porém, com um cronograma de viagem bastante
restrito para o volume de trabalho.
A Coordenação de Rondônia conta com um quadro de pessoal de 1.652
1.
servidores
ativos, dos quais apenas 18,77% (310)) se encontram em exercício na Regional. 1.342 estão
estã
cedidos a estado e municípios, 200 são aposentados e 230 beneficiários de pensão, num total de
2.182,, conforme demonstra o gráfico 1 abaixo.

Gráfico 1 - Situação do Quadro de servidores, Core-RO
Core
2009
2.182

100,00
81,23%
75,71%

80,00
60,00
40,00
18,77%

13,75%

20,00

10,54%

0,00
Servidor em
exercício na
Core

Total de
Cedidos

Total de
Ativos

Aposentados

Beneficiários
de Pensão

Total Geral de
Servidores

Fonte: Direh/Core-RO
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2.2. Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais

As ações estratégicas da Core são realizadas por meio do seu corpo técnico lotado
nos setores das áreas finalísticas, Saúde Indígena e Saneamento, com o suporte técnico dos
demais setores da área meio.

Saúde indígena

As ações de saúde indígena são executadas por meio dos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (Dsei) Porto Velho, localizado na sede da Core e Vilhena, com sede no
município de Cacoal.
O Distrito Sanitário Indígena (Dsei) é 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.
Cada aldeia/comunidade conta com a atuação do Agente Indígena de Saúde (AIS)
com atividades vinculadas a um Posto de Saúde. Nesse fluxo de organização dos serviços de
saúde, as comunidades também contam com outra instância de atendimento, que são os PólosBase. Os Pólos-Base se constituem na primeira referência para os Agentes Indígenas de Saúde
que atuam nas aldeias. Podem estar localizados numa comunidade indígena ou num município
de referência, neste último caso correspondendo a uma unidade básica de saúde já existente na
rede de serviço daquele município.
Associadas aos Pólos Base estão as Casas de Apoio à Saúde Indígena (Casai) que
têm como funções regimentais, receber pacientes e seus acompanhantes encaminhados pelos
Distritos, alojar e, alimentar pacientes e seus acompanhantes, durante o período de tratamento
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médico, acompanhar pacientes para consultas, exames subsidiários e internações hospitalares,
prestar assistência de enfermagem aos pacientes pós hospitalização e em fase de recuperação e
fazer contra-referência com os Pólos Bases e articular o retorno dos pacientes e acompanhamento
aos seus domicílios por ocasião da alta.
As ações básicas são desenvolvidas nas aldeias por meio das equipes
multidisciplinares de saúde (EMSI), composta por enfermeiro, técnico de enfermagem, odontólogo
e técnico em saúde bucal, agente de saúde indígena (AIS) e agente de saneamento (AISAN). A
ausência de médicos nas equipes traz prejuízo a essa assistência, levando à necessidade de mais
deslocamentos do índio à cidade em busca dos serviços desse profissional. Há dificuldade para
contratação de médicos nessa região, para assistência em áreas face à falta de interesse desse
profissional para tal serviço.
Para implementar suas ações a Funasa Rondônia conta as parcerias nos diversos
setores da sociedade, como as Secretarias de Saúde (Estadual e Municipais), organizações nãogovernamentais, órgãos federais (Funai, Universidade Federal e Faculdade), entre outras, além
daquelas que contribuem no desenvolvimento das próprias atividades nas aldeias.
A contratação das equipes multidisciplinares de saúde (EMSI), por exemplo, é feita
por uma organização não-governamental (ong), Associação dos Deficientes Físicos da Amazônia
Legal (Asdefal) por meio de convênios com os municípios que recebem recursos oriundos da
Secretaria de Assistência à Saúde (SAS), do Ministério da Saúde, com repasses fundo a fundo
para as Prefeituras conveniadas para atendimento aos povos indígenas.
Até março desse ano existia o convênio da Funasa com a ONG Asdefal para
atendimento aos Dsei’s na complementação do quadro de pessoal não contemplado na
contratação com o recurso da SAS, especialmente, pessoal administrativo, necessários nas
gerências e área administrativa dos Dsei’s, pólos base e Casai’s, além de outros cargos como,
agente de endemias, piloto de barco, entre outros.
A insuficiência de pessoal tem sido um dos problemas que têm impactado no
desempenho gerencial da Regional, tanto na área meio, quanto na área finalística, executora das
ações estratégicas.

A insuficiência de servidores na área administrativa dos Dsei’s e Pólos

Base/Casai, principalmente, têm dificultado um melhor resultado no desempenho das atividades
desenvolvidas, principalmente nos Pólos Base onde não há servidores do quadro da Funasa (no
caso de Juína e Aripuanã no Mato Grosso) e o Dsei conta somente com o pessoal da equipe
e/ou contratados pelo município ou ong. Há falta de pessoal para desempenhar as funções
administrativas de gerências, secretariado, assessores e outros. Após o término do convênio com
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a ONG Asdefal, que complementava o quadro de pessoal dos Dsei’s, a situação se agravou. A
alternativa encontrada foi colocar enfermeiros e/ou técnicos de enfermagem, para atuarem como
gerentes e administrativos dos pólos/Casai, acumulando essas funções com a função inerente ao
cargo de contrato.
Outra medida adotada pela Regional para amenizar essa questão, e com base na
Portaria nº 411, de 21 de dezembro de 2008, editada pelo Departamento de Administração da
presidência da Funasa, foi o retorno de alguns servidores de cargos administrativos que estavam
cedidos ao estado e municípios, já com vistas também à estruturação dos Distritos como
Unidades Gestoras, como no caso do Dsei Vilhena, que recebeu 3 servidores na sede do Dsei e 2
no Pólo Base de Vilhena. Os servidores têm recebido capacitação em serviço para atuarem como
pregoeiro e na elaboração de Pedidos de Bens e Serviços (PBS) e Termo de Referencia.
A não formalização de alguns contratos de serviços, em tempo hábil, para o
atendimento á saúde indígena se configurou também numa das grandes dificuldades desse
exercício, um reflexo também da insuficiência de pessoal, somado à falta de procurador lotado na
Core e ainda às novas legislações adotadas na formalização dos contratos continuados. A
ausência desses contratos inviabilizou a execução de ações propostas no Plano Operacional além
de ter dobrado a quantidade de denúncias feitas pelos indígenas aos órgãos do Ministério Público
Federal, com a alegação de falta de atendimento da Funasa. A falta do contrato de motoristas
terceirizados, por exemplo, por mais de um ano, gerou grandes transtorno e forçou a adoção de
algumas medidas que elevaram os custos diários na saúde indígena. Durante a tramitação do
processo (em torno de 1 ano e 3 meses) a Core/Dsei foi obrigada a deslocar servidores da sede
(da Core e Dsei) e mantê-los, num número mínimo, nos pólos descobertos (no caso Juína,
Aripuanã, Humaitá e ponto de apoio de Comodoro), onde não há servidores do quadro efetivo
da Funasa, por longos períodos, com o pagamento de diárias. Essa situação levou ao
extrapolamento do teto orçamentário de diárias previsto para a saúde indígena e inviabilizou a
execução de outras ações, forçando os Dsei’s a readequação de algumas ações e à priorização
de serviços a fim de minimizar os possíveis prejuízos no desempenho de suas metas.
Quando da formalização dos contratos existe ainda a questão de empresas que
ganham a licitação, no caso do pregão eletrônico, e apresentam dificuldade para o cumprimento
do contrato. E, como na maioria das vezes não têm sede no estado, se torna difícil a resolução
das questões administrativas, uma vez que os contatos, geralmente, são via telefone ou por
correspondência, decorrendo um prazo muito maior para se chegar a uma solução. Obviamente,
o não cumprimento do contrato gera a rescisão contratual, a aplicação das penalidades previstas.
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Porém, todo esse processo é moroso e burocrático causando imensos transtornos, como
interrupção/paralisação das ações e, consequentemente, prejuízos à assistência.
Porém, o problema principal na execução das ações de saúde indígena continua
sendo o número insuficiente de veículos para a prestação da assistência em área e,
conseqüentemente, o cumprimento das metas pactuadas, considerando ser esse o principal meio
para execução das ações nas aldeias. Em 2009 a Core recebeu 19 veículos (Dsei Porto Velho: 11
– 4 L200, 4 Fiat Uno e 3 ambulância; Dsei Vilhena: 08 – 03 camionetes, 04 Fiat Uno e 01
ambulância Fiat, número abaixo do que seria necessário para a prestação de uma assistência de
qualidade ao indígena. Para um resultado realmente satisfatório, no caso da assistência à saúde
indígena, o ideal seria que cada equipe dispusesse de um veículo para suas atividades, ou que
fosse, no máximo, um para cada duas equipes de saúde. Exemplo: O Pólo Base de Cacoal que
é considerado um pólo grande, tem 2.367 indígenas e 41 aldeias, a maioria distante e com
acesso difícil, principalmente no período chuvoso (6 meses), com 7 municípios em sua área de
abrangência; possui 2 enfermeiras, um odontólogo, uma equipe de endemias, uma equipe de
manutenção dos sistemas de abastecimentos de água, uma equipe de supervisores de
saneamento e 4 técnicos de enfermagem fixos na área cinta larga. Se houvessem veículos
suficientes para o deslocamento regular de todas as equipes, o resultado da assistência seria mais
eficaz por que os profissionais passariam mais tempo em área e as aldeias seriam atendidas num
tempo menor. Com isso diminuía o fluxo de pacientes nas cidades, nas Casai’s, diminuindo
também o custo com a alimentação e outras despesas e ações em área seriam mais efetivas.
Porém, a quantidade de veículo é muito insuficiente para manter as equipes em área pelo tempo
ideal e, não raro, a chefia local ainda é forçada a priorizar ações em detrimento de outras, de
acordo com a situação, o que reflete diretamente no resultado das metas, inviabilizando muitas
vezes seu alcance integral.
A instabilidade e rotatividade dos profissionais na saúde indígena é outra questão que
deve ser considerada. Os profissionais se sentem vulneráveis com a falta de um contrato que lhes
traga segurança. Isso o leva a estar sempre procurando outras oportunidades e quando consegue
passar em concurso municipal ou estadual, abandona o serviço na saúde indígena, mesmo se
identificando com o trabalho. Nesse caso, mesmo quando a saída desse profissional se
caracteriza numa grande perda para o Dsei, não há o que se fazer a não ser deixar que o vá, o
que também não é raro.
Outra situação desfavorável na implementação das ações é o grande número de
aldeias dispersas em áreas de difícil acesso, com grandes distâncias entre elas e estradas sem
condições normais de trafegabilidade. Pois, os Dsei’s, apesar de terem populações pequenas, têm
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grande extensão territorial. Os veículos existentes, além de insuficientes “quebram” com muita
freqüência, quase, a cada viagem efetuada na aldeia, o que gera, muitas vezes, interrupção das
ações por uma ou duas semanas.
A deficiência de rádios para a comunicação com as aldeias se configura também
numa dificuldade. Em 2009 não foi descentralizado recurso para a aquisição de rádios, cuja
aquisição foi centralizada na presidência da Funasa, e também não foi recebido na Core. Essa
situação dificulta muito o atendimento ao indígena, principalmente no caso das emergências, pois
a falta de comunicação leva ao desconhecimento do Dsei nos casos das emergências e demais
situações.
A existência de garimpo localizado em Terras Indígenas dificulta o controle de
agravos ou doenças, como malária, hipertensão, diabetes, desnutrição e DST’s. O grande fluxo e
circulação de pessoas na área, principalmente de não indígenas, a falta de condições de
segurança, de trabalho, aliado a insuficiência de pessoal e veículos, têm favorecido o incremento
desses agravos e impossibilitado o combate e controle, principalmente no caso da malária.
A assistência oferecida nos sistemas de saúde locais, em alguns municípios, é
insuficiente e dificulta o atendimento. A maioria das especialidades necessárias não é
disponibilizada, gerando a necessidade de encaminhamento do paciente para outras referências,
no caso do Dsei Vilhena, para Porto Velho ou Cuiabá-MT, cujas Casai’s, que já têm grandes
demanda, se encontram sempre lotadas sem disponibilidade de vagas, dificultando o
agendamento de consultas e outros procedimentos. Em situação de emergência, a alternativa
poderia ser a compra do serviço, se utilizando do Suprimento de Fundos, conforme Portaria nº
747 de 22/04/2004 e posteriormente a Portaria nº 877, de 20/06/2006, no caso do sistema
local não oferecer o serviço. Em situações dessa natureza, o primeiro passo seria a caracterização
da necessidade com laudo/pedido médico. Em seguida, a declaração do sistema local, no caso
Secretaria Municipal de Saúde, atestando não dispor da especialidade/serviço. Após isso, é feita
a análise do custo-benefício do encaminhamento, período do agendamento, que na maioria das
vezes é muito longo, e a possibilidade da espera, caso seja possível a remoção do paciente para
a referência mais próxima. Se o caso for de emergência, e não houver tempo para remoção ou
falta de condições para tal, o procedimento pode vir a ser realizado na rede particular, com as
devidas justificativas (declaração do Secretário de Saúde, laudos médicos, 3 pesquisas de preço)
e encaminhado o processo, no prazo das 48 horas previstas, para sua formalização. Ocorre que
mesmo assim, com toda a característica de urgência/emergência, a procuradoria pode não
aprovar o processo. A situação muitas vezes é desesperadora: o paciente, como o próprio laudo
afirma, correndo risco de morte e não havendo outra havia alternativa que não comprar o
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serviço, gerando o impasse de, se não for realizado o serviço necessário a Funasa será
denunciada e responderá por omissão; porém, se o serviço for realizado nas condições acima
citadas, esta poderá também responder à auditoria interna e aos órgãos de controle. Seria
necessária uma legislação especifica para o atendimento a Saúde dos Povos Indígenas, que
facilitasse a assistência e à resolução de situações imprevisíveis, como no caso das emergências.
Outro fator importante é a falta de apoio e comprometimento de alguns gestores
municipais para o atendimento ao indígena. Seria necessária uma reserva de procedimentos
(consultas, exames) nos centros de referências para o que o indígena não esperasse tanto em fila
que às vezes leva meses. Já se buscou sensibilizar os gestores enfatizando sua responsabilidade
com índio e a necessidade de uma assistência integrada, e, em alguns casos o resultado foi
positivo, já em outros, não se avança.
Contudo, os avanços são contabilizados e expressos na melhora dos indicadores de
saúde indígena, o que reflete o extenso trabalho da Funasa no que se refere à assistência a saúde
dos povos indígenas.
A seguir, o gráfico 2 com a distribuição, por faixa etária, da população indígena, sob
jurisdição desta regional, com base no Sistema de Informação de Saúde Indígena (SIASI), visa
demonstrar o comportamento populacional indígena, que apresenta linha de tendência,
expressando um crescimento da população geral de 44% entre 2000 a 2009.

Gráfico 2 - Distribuição da população indígena por sexo e faixa
etária - Core/RO – Ano 2000 a 2009
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Saneamento

Para execução das ações de saneamento a Core conta com corpo técnico de
engenheiros que compõem a Divisão de Engenharia de Saúde Pública (Diesp), na implementação
das ações em área indígena e nos municípios. Nesse exercício, muitos foram os desafios e as
dificuldades que se interpuseram como obstáculos na execução das ações de saneamento.
Para implantação dos sistemas em área indígena, em 2009 foi programada a
contratação de obras e serviços para beneficiar aldeias com sistemas de abastecimento de água e
melhorias sanitárias, em conjunto com os Distritos Sanitários Indígena de Porto Velho e Vilhena e
Conselho Distrital Indígena. Das 86 aldeias programadas, 72 aldeias estão sendo beneficiadas
com as obras que foram contratadas, o que corresponde a 84% da meta programada. A Core
enfrentou muitas dificuldades para implantação destes sistemas, desde o processo licitatório até o
acompanhamento das obras em execução. No processo licitatório, poucas empresas
participaram. Foram contratadas 72 obras, e 14 obras não foram contratadas por falta de
interesse das empresas participantes, em decorrência das dificuldades de acesso às aldeias para
execução das obras. Durante a execução das obras, alguns acessos às aldeias deixaram de
existir, em decorrência do período chuvoso que causaram mudanças nas condições das estradas
já muito precárias. Algumas comunidades indígenas, que são seminômades, se mudaram de
aldeias onde havia previsão para implantação de obras. O número insuficiente de técnicos
habilitados para fiscalização das obras dificultou o acompanhamento adequado às obras em
execução. Foram contratados dois técnicos como consultores/OPAS, porém suas atribuições são
restritas e não atendem plenamente às ações de saneamento em área indígena.

O teto de

diárias, estabelecido para a Core, também limitou o número de visitas às obras, prejudicando seu
devido acompanhamento. A insuficiência e deficiência de veículos da Core, muitas vezes,
retardou ou impediu o acompanhamento e recebimento das obras, por parte da fiscalização.
Diante da impossibilidade de acesso às aldeias, mudanças de comunidades indígenas
seminômades, e buscando atender as solicitações das comunidades indígenas por meio do
Conselho Distrital de Saúde Indígena (Condisi), a Core foi obrigada a adotar algumas medidas,
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tais como: supressão de serviços de obras contratadas e alteração de localidades de aldeias
estabelecidas para execução de sistemas, sempre com a concordância de todas as partes
envolvidas e preservando o objeto do contrato.
Para garantir o pleno funcionamento dos sistemas que são implantados, foi
programado, em conjunto o Condisi, a contratação de empresa para serviços de manutenção,
com consertos de equipamentos, substituição de peças e recuperação dos sistemas. A meta foi
alcançada, e as aldeias atendidas de acordo com a capacidade operacional da empresa e da
Core, devidamente estabelecida no contrato. A Core dispõe de cinco técnicos para acompanhar
e supervisionar todos os trabalhos da empresa contratada, em 206 aldeias, onde existem sistemas
de saneamento implantados. Algumas restrições, como: insuficiência de pessoal para
acompanhar e supervisionar os trabalhos da empresa contratada, insuficiência e deficiência de
veículos e limitação do teto de diárias dificultaram muito o trabalho, causando demora no
atendimento. Em decorrência das dificuldades encontradas pela Core na elaboração dos
processos de licitação, para contratação de serviços de manutenção e aquisição de materiais,
visando atender a nova legislação (IN n° 02 e posteriores), os serviços de manutenção só foram
iniciados no segundo semestre do ano e o processo para contratação de aquisição de materiais
não foi concluído, ocasionando um atendimento precário às aldeias com sistemas de saneamento
implantados.
Impactos positivos das ações de saneamento em área indígena:
•

Das 86 obras programadas e pactuadas no Plano Distrital Indígena, 100% foram

licitadas e 83,73% foram contratadas e estão sendo executadas.
•

Para garantir a sustentabilidade das ações de saneamento implantadas em

aldeias, foram capacitados 2 servidores para a função de supervisores de Agentes Indígenas de
Saneamento, que exercerão as atividades de participar no planejamento e programação anual,
no programa de educação em saúde, na operação, prevenção e manutenção dos sistemas de
saneamento, inclusive na capacitação dos Agentes Indígenas de Saneamento.
•

No segundo semestre, a assistência contínua da empresa contratada para os

serviços de manutenção dos sistemas de saneamento em aldeias garantiu a permanência no
abastecimento de água potável para as comunidades indígenas beneficiadas.
No saneamento em municípios, no exercício de 2009, 16 municípios de Rondônia
foram incluídos no programa do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), com as ações de
Sistema de Abastecimento de Água (SAA), Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), Melhorias
Sanitárias Domiciliares (MSD) e Drenagem para o Manejo e Controle da Malária. As ações
27

referentes aos municípios contemplados são definidas na Presidência/Funasa sob a Coordenação
da Casa Civil da Presidência da República.
Com as definições das ações contempladas no PAC, os municípios são informados,
por meio de ofício, para encaminhamento de projeto e documentação técnica, necessários para
dar início aos procedimentos de análise, feita pelos técnicos da Core, de acordo com o Manual
de Orientações Técnicas para Apresentação de Projetos referente à ação contemplada. Para
conclusão da análise é necessária a realização da visita técnica preliminar ao município, onde se
verifica a viabilidade da concepção do projeto apresentado.
A principal dificuldade enfrentada para aprovação dos pleitos pactuados está
relacionada com os projetos técnicos apresentados. Na maioria das vezes, os projetos e
documentação técnica encaminhados pelo proponente estão incompletos e não atendem às
orientações técnicas da Funasa. Sendo assim, não são aprovados na primeira análise, o que gera
emissão de solicitações para regularização das pendências apontadas. Geralmente, ocorrem
várias análises do projeto até que o mesmo seja aprovado, uma vez que as pendências não são
atendidas na sua totalidade pelo proponente.
Outra grande dificuldade é a insuficiência do quadro de pessoal, tanto de técnicos
(engenheiros) como de apoio administrativo para a demanda da área de saneamento. Ademais,
no final de 2008 foram dispensados 4 engenheiros que compunham o corpo técnico da
Diesp/Core, sendo 1 contratado pela UNESCO, para atender a área de convênio, e 3
contratados pela ONG que atendiam o saneamento na área indígena.
Nesse exercício houve ainda o fato da Companhia de Água e Esgoto do Estado –
CAERD ficar responsável pela elaboração de uma grande quantidade de projetos, para atender
os municípios onde a mesma operacionaliza os sistemas. Porém, não atendeu a demanda
assumida e os projetos apresentados foram analisados e não foram aprovados, em função de
inúmeras pendências técnicas, não atendendo as normas dos prazos limites da Portaria/Funasa nº
200, de 17/2/2009.
Na busca de minimizar as principais dificuldades a Core/Diesp adotou algumas
medidas:
•

Enviou ofícios circulares às Prefeituras para atendimento das Portarias/Funasa n°

199, 201 e 202 de 17/2/09;
•

Fez a convocação de todos os proponentes, juntamente com seus respectivos

técnicos, para participação em reuniões, onde foram repassadas orientações técnicas e
informações sobre as pendências dos projetos técnicos;
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•

Realizou reunião técnica com a Companhia de Água e Esgoto do Estado de

Rondônia - CAERD, para definição do prazo de regularização das pendências dos projetos
elaborados por aquela instituição;
•

Fez solicitação à Presidência/Funasa para liberação de técnicos do nível central

para realização de Força Tarefa nas análises dos projetos técnicos apresentados pelos
proponentes, buscando agilidade no processo, uma vez que o número de técnicos existentes na
Core é insuficiente para atender a demanda de análises necessárias;
Alguns fatos que contribuíram para o desenvolvimento das atividades de saneamento:
•

A Core/Diesp recebeu 4 viaturas tipo caminhonetes para as ações de

saneamento, o que contribuiu para realização dos trabalhos, resultando num aumento de 97%
das Visitas Técnicas Preliminares;
•

O recebimento de 4 computadores Notebook para atender a área de

saneamento;
•

A contratação, a partir de junho de 2009, de 4 consultores/OPAS, embora suas

atribuições não atendam plenamente a demanda das atividades para as ações de saneamento
em área indígena e para as análises dos projetos técnicos do PAC.
Outros fatores que dificultaram o avanço na implementação das ações de
saneamento nos municípios:
•

Encaminhamento de documentação técnica incompleta, por parte dos

proponentes, tais como: projeto técnico, estudos de concepção, detalhes de plantas, plano de
trabalho, planilhas orçamentária, memórias de cálculos, memorial descritivo sem observação às
normas e orientações técnicas da Funasa.
•

Contratação, pelos proponentes, de profissionais de outros estados para a

elaboração dos projetos, os quais apresentam dificuldades de contatos presenciais na Core.
•

Projetos e documentação técnica protocolados no final do exercício, e ainda,

não atendendo aos critérios mínimos das orientações técnicas para dar início à análise da
documentação – conforme o SISCON;
•

Os técnicos da Força Tarefa não retornaram a Core para dar continuidade às

análises dos projetos inicialmente efetuadas por eles, obrigando os técnicos da Core a se inteirar
desses projetos para dar prosseguimento às análises, causando uma maior morosidade na
conclusão das análises.
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•

A saída de 4 engenheiros (1 contratado pela UNESCO, para atender a área de

convênio e 3 contratados pela ONG, que atendiam o saneamento na área indígena), no final de
2008;
•

O número restrito de profissionais (engenheiros e apoio administrativo) na Core

para atender demanda das ações de convênios, das execuções diretas (Projetos Especiais e
Saneamento em Áreas Indígenas) e demais atividades da Core.

Administração

A Administração com a função intermediária e, portanto fundamental em qualquer
organização, representado nesta Coordenação Regional pela Divisão de Administração – Diadm,
assim como os demais setores, não está isenta dos problemas comuns e estruturais por que passa
a Funasa, tais como: insuficiência de veículos, insuficiência de pessoal, ausência de incentivos,
burocracia no sistema de compras, ausência de Procurador na Core, centralização da aquisição
de equipamentos de informática na presidência, entre outros, o que impossibilitou o atendimento
integral aos demais setores, principalmente, na aquisição de bens e serviços essenciais ao
cumprimento da missão institucional. O conjunto influi de forma direta e negativa no processo de
execução, tanto estratégico quanto orçamentário e financeiro.
Em decorrência da reestruturação da Procuradoria Geral Federal, que passou a ser
regionalizada a partir de dezembro/2007, a Coordenação de Rondônia ficou sem procurador e
passou a ser atendida pela PGF lotada na Core Amazonas, que prestaria assessoria jurídica às
Core’s Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, a princípio composta por cinco procuradores, que
em 2008, reduziu a dois. Quanto aos procedimentos licitatórios, em especial a modalidade
PREGÃO, a Lei 8.666/93, em seu artigo 38, inciso VI, orienta que em toda licitação a ser
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deflagrada, obrigatoriamente, se emita pareceres técnicos ou jurídicos, portanto, condição
essencial para que se conclua um processo licitatório. Face a inexistência de procurador nesta
Regional houve o engessamento, principalmente, em relação à celeridade dos processos
licitatórios e sua conclusão. Muitos, devido à demora para análise jurídica, deixaram de ser
licitados, pois, foram instruídos próximos ao final do exercício e encaminhados à Procuradoria
Jurídica da Funasa do Amazonas. Comprovadamente, o tempo de ida e volta dos processos
levava, em média, sessenta dias. Como exemplo o processo de Pregão nº 51/2009, cujo objeto
trata da contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, com vista a fornecer os
medicamentos que não compõem o kit da farmácia básica, adquirido e fornecido pela
presidência da Funasa, processo indispensável para assistência, no cumprimento da missão
institucional.
No quadro 5, abaixo, é possível constatar o tempo decorrido na tramitação do citado
Pregão:
Quadro 5 – Tempo de tramitação Pregão nº 51/2009
Data

Procedimento

Setor Responsável

14.10.2009

Análise do Pedido

Somat

15.10.2009

Aprovação da aquisição/contratação

Diadm

20.10.2009

Autorização para licitar

20.10.2009

Reserva orçamentária

Saeof/Soorc

22.10.2009

Abertura de processo

Somat/Socom

27.10.2009

Indicação de Pregoeiro

Diadm

09.11.2009

Instrução processual da modalidade

Somat

19.11.2009

Encaminhamento ao Jurídico

20.11.2009

Envio via malote para PGF/Amazonas

20.01.2010

Devolvido com análise jurídica para Core-RO

01.02.2010

Recebido na Core-RO

02.02.2010

Atender as recomendações jurídicas

10.02.2010

Procedimento de publicação

Gabinete

Diadm/Gabinete
Socom
Core-AM
Socom/Gabinete/Diadm
Salog
Salog/Pregoeiro
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Outro fator que deve ser considerado é que os pareceres emitidos pelos procuradores
federais, por força legal, são baseados na legislação geral existente no país, o que dificulta a
rapidez das ações indígenas, face as suas especificidades, o que exige, por parte dos legisladores,
a criação de normas específicas e, principalmente, um estatuto de licitação.
Nas condições anteriores à nova sistemática conseguia-se iniciar um processo de
Pregão, desde a análise do pedido, e concluí-lo no máximo em vinte e oito dias. Graças a uma
Procuradoria Jurídica que, no máximo em dois dias, emitia seu parecer, contribuindo para que
esta Coordenação fosse modelo em licitações e amplamente elogiada no âmbito das outras
Regionais.
Em 2009, face os transtornos advindos da demora na tramitação e conclusão dos
processos, e ainda à redução à apenas UM procurador na PGF do Amazonas, a partir do
segundo semestre, a Divisão de Administração, visando minimizar os problemas que ora
enfrentava, buscou parceria junto as Procuradorias de outros órgãos locais, com êxito no DNPM –
Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, Advocacia Geral da União com a interveniência
deste último. Porém, devido às demandas funcionais, como férias, entre outros, a colaboração da
PFG/RO foi encerrada.
Finalmente, em dezembro de ano em questão (2009), foi publicada Portaria nº.
1.236, no DOU de 04/12/2009, Seção 1, nº 232, dispondo sobre a colaboração temporária
(prazo de 90 dias) da Procuradoria Federal no Estado de Rondônia à Fundação Nacional de
Saúde – FUNASA em Porto Velho-RO, com emissão de pareceres jurídicos nos processos da
Core. Porém, já era final de exercício e não houve tempo hábil para licitar mais processos,
ocasionando entre outros prejuízos, a não execução do orçamento na sua totalidade. Contudo, a
PGF/RO prestou uma grande colaboração a esta Core, na Pessoa do Procurador-Chefe, Dr.
Osvaldo Vieira da Costa, favorecendo a regional com análise de mais de 50 processos em 2009.
Outro fator relevante para que nossas aquisições e contratações não se
efetivassem, no exercício de 2009, tem sido o número reduzido de Pregoeiros. O Decreto
5.450/2005, em seu artigo 4º determina que: “Nas licitações para aquisições de bens e serviços
comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma
eletrônica.”
Considerando que se fez obrigatória a utilização da Modalidade Pregão para todo
tipo de aquisição e contratação, excetuando-se obras e serviços de engenharia, bem como, às
locações imobiliárias e alienações em geral, pode-se admitir que todas as solicitações emitidas
pelos setores foram autorizadas para serem licitadas nessa modalidade. Durante o ano aqui
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relatado, foram instruídos 71 (setenta e um) processos de Pregão, dos quais até o momento,
foram licitados apenas 28 (vinte e oito). Para essa quantidade de processos licitatórios, até
dezembro de 2009, existiam apenas 2 (dois) pregoeiros atuando, com o acúmulo de outros
cargos, como chefia, por exemplo, o que impossibilitava a dedicação aos processos licitatórios.
Houve momentos em que apenas um pregoeiro atuou, devidos as impossibilidades de ordem
pessoal e laborais. Portanto, os dois pregoeiros atuantes na Core não atendiam a demanda,
ficando sobrecarregados.
O § 4º, artigo 10º do Decreto 5.450/2005, determina que somente possa exercer a
função de pregoeiro o servidor ou o militar que reúna qualificação profissional e perfil
adequados, aferidos pela autoridade competente. Certamente, leve-se em consideração que a
autoridade competente, nesse caso, o Coordenador Regional, e somente ele, poderia resolver a
situação alhures. Porém, considere também a inexistência de servidores dispostos a atuar na área
de licitação e/ou assumir responsabilidades passíveis de punição sem, no entanto, haver incentivo
que motive à responsabilização do cargo, ficando o encarregado somente com ônus. No entanto,
há que buscar alternativas e, nesse sentido, foram selecionados 6 (seis) servidores, com possíveis
perfis para exercer a função de Pregoeiro, para serem capacitados. E, no mês de setembro foi
realizada a capacitação, ministrada pela a servidora da Core e Pregoeira Cleide Veiga de Lima.
Pontua-se ainda, a inexistência de gratificações para cargos relevantes para a gestão.
Ademais, quando da distribuição e definição do número de Funções Comissionadas Técnicas
(FCT) para as regionais, esta regional recebeu o número de 6 FCT’s. Destas, atualmente conta
com 4 em função da presidência ter remanejado 2 para outras regionais, a revelia das
necessidades da Core e do que havia sido definido anteriormente.
No tocante à instrução processual, o Pregão trouxe a figura do Termo de Referência.
Segundo o § 2º, do artigo 9º, do Decreto 5.450/2005, caracteriza o citado documento como:
“§ 2º. O Termo de Referência é o documento que deverá conter elementos capazes
de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos
métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de
mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do
contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de
execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva”.
Se comparado os pareceres jurídicos emitidos pelos procuradores da Funasa, em
relação aos Termos de Referência constantes nos processos, poder-se-ia dizer que os mesmos
não têm sido elaborados a contento, face as observações constantes nas tantas laudas que
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compõem os referidos pareceres. E, nesse sentido é admitida também, como uma dificuldade, a
elaboração dos referidos termos. Primeiramente, é um documento que exige o envolvimento de
várias áreas técnicas. Ademais, consideremos que nesta Coordenação não há servidor
capacitado para elaboração de Termo de Referência. Até então, faz-se com esforço e vontade, e
até de forma empírica, face à necessidade. Porém, é necessário que se volte à atenção para este
documento, pois a Lei o criou, sem que para tanto os servidores fossem capacitados para tal. É
preponderante para a Administração perceber que os processos licitatórios têm sua demora para
serem deflagrados, também, face à má elaboração do Termo de Referência, pois é factível a
grande dificuldade dos setores na elaboração dessa peça fundamental para os processos.
Portanto, capacitar e conhecer as nossas necessidades, são as ações prioritárias, para assim, se
ter um norte e se conseguir, efetivamente, o cumprimento da missão institucional.
O reflexo das dificuldades acima descritas são notáveis também na baixa execução
orçamentária dos últimos 2 anos. A Core que sempre esteve entre “boa” e “excelente” no quesito
“Execução Orçamentária”,
Orçamentária”, alcançando índices superiores a 90% em anos anteriores, em 2008
ficou em torno de 72% e nesse exercício não chegou a 70%, conforme é possível observar no
gráfico abaixo – Gráfico 3 - Execução Orçamentária, Core-Rondônia, 2005 a 2009.
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Gráfico 3 - Execução Orçamentária, Core-Rondônia, 2005
a 2009
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A política de centralização dos créditos para as Core’s é outro fator que prejudica os
atos de gestão, pois inibe a Execução sendo os créditos liberados por trimestre. Considerando
que a disponibilidade do crédito é informação imprescindível e de cunho legal na deflagração do
processo licitatório. A ausência deste impede/atrasa o andamento do processo, que deve estar
resguardado pela figura do Pré Empenho. Nesse quadro, o Gestor Público que detém um cargo
de confiança e todos os ônus decorrentes deste, não tem o instrumento fundamental da
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Administração, ou seja, o Orçamento liberado em sua UJ.

Nesse sentido a Execução

Orçamentária, a princípio satisfatória, esconde em seu interior problemas que impedem o amplo
atendimento à Missão, e o conseqüente lucro social. Assim, qualquer análise, que tenha como
base a Execução Orçamentária, está prejudicada.
Cabe registrar outra dificuldade por qual passa a Core, na área administrativa, que é
relativo a questão de Patrimônio. Tem se buscado regularizar/corrigir os diversos problemas
constantes dessa área e a insuficiência de veículo também tem dificultado a realização das ações,
como o inventário de bens móveis e imóveis, havendo a necessidade de deslocamento a todos os
locais onde existe patrimônio da Funasa, como as aldeias, por exemplo, e não disponibilidade de
veículo para tal, como para outras ações. Mesmo com a disposição das demais áreas em
colaborar, não tem sido possível a liberação de veículos em número e pelo tempo suficiente para
a realização do inventário, por que comprometeria também os trabalhos das áreas finalísticas da
Core. A Divisão de Administração dispõe apenas de três veículos, inadequados, para a realização
dos trabalhos de rotinas, inclusive das Comissões (inventário, PAD, avaliação, recolhimentos de
bens, supervisões de contratos, regularização de imóveis, serviços externos de correspondências e
cotações de todas as unidades de trabalho).
Nos últimos exercícios, a Core não tem sido atendida nas solicitações de veículos que
faz por meio do modelo PAAV – Plano Anual de Aquisição de Veículos e 100% dos veículos
adquiridos são destinados a atender as áreas, saneamento e saúde indígena, ficando a área meio
quase que totalmente descoberta, haja vista ainda a alienação de vários por estarem sem
condições de uso, tendo sido realizado leilão no exercício de 2008.
Como uma das medidas a serem adotadas no enfrentamento de uma das
dificuldades apontadas, seria a lotação imediata de um procurador nesta Regional. E, em relação
aos créditos, que estes sejam descentralizados, no início do exercício, em sua totalidade ou em
montante que permita ao Gestor iniciar os procedimentos inerentes execução da missão. Que
seja ainda disponibilizado, a exemplo de outras Coordenações com maior força política,
gratificação aos membros da CPL e afins, como forma de incentivo em contraste ao receio
pertinente à função, visto que a mesma não admite erros, e, caso ocorram, as punições são
severas. Que haja também capacitação a todos os setores em relação à elaboração do Termo
de Referência, reduzindo assim as incorreções e, conseqüentemente, os prazos na
tramitação/conclusão dos processos de aquisição.

35

Os gráficos 4, 5 e 6,
6 e quadro 6, a seguir demonstram a execução orçamentária do
exercício em questão, 2009:

Gráfico 4 – Execução orçamentária de 2009.
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Gráfico 5 – Execução orçamentária com
com recurso para investimento, em 2009.
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Gráfico 6 – Execução orçamentária com recurso para custeio, em 2009.
2009
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Fonte: Diadm/Saeof

A baixa execução orçamentária se deu, basicamente, em função do orçamento de
investimento, destinado a ações de saneamento em área indígena, que não utilizado, cujo valor
corresponde às aldeias programadas com o benefício, mas que não foram atendidas por não
haver empresas interessadas em executar o serviço. O serviço foi licitado, mas houve interesse das
empresas participantes na execução do serviço.
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Quadro 6 – Demonstrativo de créditos orçamentários recebidos e executados no exercício de
2009.
PLANO INTERNO /
SETOR

CATEGORIA
ECONÔMICA DE GASTO

RESTOS A
EXECUTADO R$ PAGAR
PAGAR--POR NE
R$

RECEBIDO R$

DESPESAS CORRENTES
Custeio
ADMINISTRAÇÃO

1.224.113,66

1.211.244,82

12.868,84

Material Permanente

11.008,48

1.848,60

9.159,88

Obras e instalações

164.366,55

18.152,78

146.213,77

1.106.176,35

753.897,15

352.279,20

-

-

-

6.105.396,83

1.940.603,99

4.164.792,84

9.593.284,03

9.244.478,22

348.805,81

180.164,60

116.738,48

63.426,12

1.294.813,50

418.458,03

876.355,47

82.223,95

82.223,95

-

Material Permanente

-

-

-

Obras e instalações

-

-

-

61.480,64

61.480,64

-

Material Permanente

-

-

-

Obras e instalações

-

-

-

3.120,00

3.120,00

-

Material Permanente

-

-

-

Obras e instalações

-

-

-

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DIVISÃO DE
ENGENHARIA DE
SAÚDE PÚBLICA DIESP

Custeio
DESPESAS DE CAPITAL
Material Permanente
Obras e instalações
DESPESAS CORRENTES

Custeio
DISTRITO SANITÁRIO
SANITÁRIO
ESPECIAL DE SAÚDE DESPESAS DE CAPITAL
INDÍGENA - DSEI
Material Permanente
Obras e instalações
DESPESAS CORRENTES
Custeio
CAPACITAÇÃO

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES
Custeio
EDUCAÇÃO EM
SAÚDE

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES
Custeio
PUBLICIDADE

DESPESAS
DESPESAS DE CAPITAL

T O T A L

19.826.148,59

13.852.246,66

5.973.901,93

Fonte: Siafi/Balancete/Células.
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2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade
2.3.1 Relação
Relação de Programas e suas Principais Ações

Neste item serão apresentados os programas e ações de responsabilidade da Funasa,
especificamente, as executadas por esta Regional, com os resultados alcançados em 2009,
considerando as metas físicas e financeiras de cada ação. Vale esclarecer que as informações
gerais referente aos programas e às ações, correspondem a informações relacionadas ao nível
central e são disponibilizadas pela presidência da Funasa. Ao nível regional compete o controle
das sub-ações e metas.

PROGRAMA: 1287 – Saneamento Rural
Tipo de programa
Objetivo geral
Objetivos específicos
Gerente do programa

Finalístico
Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção
e ao controle dos determinantes e condicionantes de saúde da
população
Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de
saneamento ambiental em áreas rurais.
Francisco Danilo Forte

Responsável pelo
Jose Raimundo Machado dos Santos (Coordenador Nacional da
programa no âmbito da UJ Ação)
Taxa de cobertura de abastecimento de água em áreas rurais (%)
Indicadores ou
Taxa de cobertura de esgotamento sanitário em áreas rurais (%)
parâmetros
parâmetros utilizados para
Taxa de cobertura de abastecimento de água em áreas indígenas
avaliação do programa
(%)
População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma
agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias
PúblicoPúblico-alvo (beneficiários)
(beneficiários)
étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros
povos da floresta

Ação: 10GC – Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas
Rurais - ''Saneamento em Escolas''
Tipo da Ação
Finalidade

Projeto
Promover a melhoria das condições de saúde dos alunos, reduzir a
evasão escolar e elevar a capacidade de ensino e aprendizagem por meio
da melhoria das condições sanitárias das escolas públicas rurais em
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municípios selecionados.
Implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água
mediante estudo hidrológico local e instalação de poço tubular (poços,
cisternas, cacimbões, dentre outros); pequenas adutoras; dessalinizadores,
quando necessário; caixas d'água; banheiros com dois gabinetes e um
lavatório; cozinha e chafariz para atender as comunidades vizinhas, bem
como capacitação de alunos, corpo docente e membros da comunidade
local no uso e gestão da água.

Descrição

Unidade Responsável
pelas Decisões
Estratégicas
Coordenador
Nacional da Ação
Coordenador
Regional da Ação
Unidade Executora

Fundação Nacional de Saúde
José Raimundo Machado dos Santos
Josafá Piauhy Marreiro
Departamento de Engenharia de Saúde Pública - DENSP

Subação:
Subação: 32517 – Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas
Públicas Rurais - ''Saneamento em Escolas''
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Analisar 01 projeto
de exercícios
anteriores
Financeira
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
Programado
/Realizado

Projeto
Analisado

Um

1

1

100%

-

R$

2.030,00

1.798,50

88.60%

O projeto foi analisado, porém, ainda não foi aprovado por constar pendências que
não foram sanadas pelo proponente.

Ação: 7684 – Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de
Agravos
Tipo da Ação

Finalidade

Descrição

Projeto
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.
Instalação de sistemas simplificados de abastecimento de água com
captação, adução, tratamento e distribuição de água, bem como sistemas
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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
Coordenador
Nacional da
da Ação
Coordenador
Regional da Ação
Unidade Executora

Fundação Nacional de Saúde
José Raimundo Machado dos Santos
Josafá Piauhy Marreiro
Departamento de Engenharia de Saúde Pública - DENSP

Subação:
Subação: 32595 – Saneamento Básico em Aldeias
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Acompanhar
Agente Indígena
de Saneamento
(Aisan)
• Realizar
manutenção nos
sistemas de
saneamento
implantados nas
aldeias
• Beneficiar aldeias
com saneamento
básico
• Acompanhar da
obras de
exercícios
anteriores
Financeira
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO
PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Aisan
acompanhado

Um

134

134

100%

Manutenção
realizada

Um

239

243

101,67%

Aldeia
beneficiada

Um

86

72

83,72

Obra
acompanhada

%

50

50

100%

-

R$

7.370.683,83 6.104.435,53

82,82%

Das 86 obras programadas foram contratadas 72. 14 não foram, por falta de
interesse das empresas participantes, que alegaram, como justificativa, as dificuldades de acesso
às aldeias para execução das obras.
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PROGRAMA: 8007 – Resíduos Sólidos Urbanos
Tipo
Tipo de programa

Finalístico
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
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.

Objetivo geral

Objetivos específicos
Gerente do programa

Vicente Andreu Guillo

Responsável pelo programa
no âmbito da UJ
Indicadores ou
parâmetros utilizados para
avaliação do programa
PúblicoPúblico-alvo (beneficiários)

População localizada em áreas de maior concentração de pobreza
do país e/ou de fragilidade físico-ambiental; em municípios de
pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de
regiões metropolitanas.

Ação: 10GG - Implantação e Melhoria de Sistema Público de Manejo de Resíduos
Sólidos em Municípios de até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos,
Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento
Econômico (RIDE)
Tipo da Ação

Finalidade

Descrição

Projeto
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.
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;
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proteção adequada da área (cerca mento 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
Coordenador
Nacional da Ação
Coordenador
Regional da Ação
Unidade Executora

Fundação Nacional de Saúde
José Raimundo Machado dos Santos
Josafá Piauhy Marreiro
Departamento de Engenharia de Saúde Pública da Funasa - DENSP

Subação:
Subação: 32597 - Implantação e Melhoria de Sistema Público de Manejo de Resíduos
Sólidos
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Acompanhar
convênio de
exercícios
anteriores
• Analisar projeto de
exercícios
anteriores
• Realizar visitas
técnicas de
acompanhamento
de convênios
Financeira
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Convênio
acompanhado

Um

1

1

100%

Projeto
analisado

Um

2

1

50%

Visita
realizada

Um

4

3

75%

-

R$

4.398,48

2.510,17

57,07%

Um projeto foi analisado, mas não foi aprovado e aguarda regularização das
pendências.
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PROGRAMA: 0122 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto

Tipo de programa

Finalístico

Ampliar o acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento
sanitário e resíduos sólidos, com vistas à universalização
Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos
Objetivos específicos
urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Gerente do programa Leodegar da Cunha Tiscoski
Responsável pelo
programa
programa no âmbito José Raimundo Machado dos Santos
da UJ
Indicadores ou
parâmetros utilizados
para avaliação do
programa
População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em área
PúblicoPúblico-alvo
de habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em
(beneficiários)
municípios de pequeno porte.
Objetivo geral

Ação: 10GD – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água
em Municípios de até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive
de Regiões Metropolitanas ou
ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)
Tipo da Ação
Finalidade

Descrição

Unidade Responsável
pelas Decisões
Estratégicas

Projeto
Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos com abastecimento
público de água adequado visando à prevenção e ao controle de
doenças e agravos.
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.
Fundação Nacional de Saúde
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Coordenador
Nacional da Ação
Coordenador
Regional da Ação
Unidade Executora

José Raimundo Machado dos Santos
Josafá Piauhy Marreiro
Departamento de Engenharia de Saúde Pública - DENSP

Área Responsável por
Gerenciamento ou
Coordenação Geral de Engenharia e Arquitetura - CGEAR
Execução
Competências
institucionais
Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO IX - Art. 75.
requeridas para a
execução da ação

Subação:
Subação: 32235 – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Abastecimento de
Água
Avaliação da meta

META PROGRAMADA
Física
• Apoiar o
beneficiamento de
famílias
• Analisar projeto
(pleito de 2009)
• Analisar projeto de
exercícios anteriores
• Acompanhar
convênios de
exercícios anteriores
• Realizar visitas
técnicas preliminares
• Realizar visita técnica
de acompanhamento
de convênios
Financeira
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDAD
E DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Família
beneficiada

Um

3.747

748

19,96%

Um

7

6

85,71%

Um

15

12

80%

Um

8

8

100%

Um

4

1

25%

Visita
realizada

Um

5

5

100%

-

R$

39.598,32

25.439,35

64,24%

Projeto
analisado
Projeto
analisado
Convênio
acompanha
do
Visita
realizada

Dos projetos analisados do decorrer do ano, dois (2) foram aprovados, porém as
obras ainda não foram iniciadas. Os demais projetos encontram-se aguardando a regularização
das pendências. O quantitativo realizado na meta de “Apoiar o beneficiamento de 3.747
famílias”, cujo percentual de execução foi de apenas 19,96%, refere-se ao número de família
beneficiada com a aprovação dos dois (2) projetos, sendo que as obras ainda não foram
iniciadas.
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Ação: 10GE – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário
em Municípios
Municípios de até 50.000 Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive
de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico
Tipo da Ação
Finalidade

Descrição

Projeto
Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de sistema público de
coleta e tratamento de esgoto sanitário adequado visando a prevenção e
o controle de doenças e agravos.
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
Fundação Nacional de Saúde
Estratégicas
Coordenador
José Raimundo Machado dos Santos
Nacional
Nacional da Ação
Coordenador
Josafá Piauhy Marreiro
Regional da Ação
Unidade Executora

Departamento de Engenharia de Saúde Pública - DENSP

Subação:
Subação: 30796 – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Esgotamento
Sanitário
ário
Sanit
Avaliação da meta

META PROGRAMADA

PRODUTO

Física
• Apoiar o
Família
beneficiamento de
beneficiada
famílias
Projeto
• Analisar projeto
analisado
(pleito de 2009)
• Realizar visitas
Visita realizada
técnicas de
acompanhamento
Projeto
• Analisar projeto de
analisado
exercícios anteriores
• Realizar visita técnica
Visita realizada
preliminar
• Acompanhar
Convênio
convênio de
acompanhado
exercícios anteriores
Financeira
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

UNIDAD
E DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Um

450

0

0%

Um

1

1

100%

Um

2

2

100%

Um

7

7

100%

Um

1

1

100%

Um

2

2

100%

R$

13.195,44

7.756,18

58,78%
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Dos projetos analisados apenas um (1) foi aprovado. Os demais se encontram
aguardando regularização das pendências por parte dos proponentes.

Ação: 20AF – Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano
Tipo da Ação

Atividade
Apoiar técnica e financeiramente os responsáveis pela operação de sistema ou
solução alternativa de abastecimento de água visando a melhoria dos
procedimentos de controle da qualidade da água e o atendimento dos padrões
de potabilidade estabelecidos na legislação vigente. Proporcionar o
financiamento da implantação de unidades de fluoretação da água.
Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos envolvidos com a operação
e manutenção de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água;
financiamento para aparelhamento e implantação de unidades laboratoriais e
outras instalações destinadas ao controle da qualidade da água para consumo
humano; desenvolvimento de ações de vigilância e controle de qualidade da
água em áreas indígenas.

Finalidade

Descrição

Unidade Responsável
pelas Decisões
Estratégicas
Coordenador Nacional
da Ação

Fundação Nacional de Saúde
José Raimundo Machado dos Santos

Coordenador
Coordenador Regional
da Ação

Josafá Piauhy Marreiro

Unidade Executora

Coordenação Regional

Subação:
Subação: 30817 – Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano
Avaliação da meta

META PROGRAMADA
Física
• Apoiar a
implantação de
laboratório de
referência para
controle da
qualidade da água
Financeira
Fonte: Plamsus

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA Programado

Exercício 2009
Realizado
Realizado

Programado
/Realizado

Obra
acompanha
da

Um

1

0

0%

-

R$

3.657,76

1.239,00

33,87%

A meta não foi alcançada em função de o projeto permanecer na fase de
elaboração. Esta ação se encontra ainda em fase de elaboração do projeto técnico. Pois, ante a
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dificuldade apresentada pelo o proponente na elaboração do projeto, detectada em visita in loco,
o Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Densp) da presidência da Funasa assumiu essa
elaboração e conduziu o processo junto ao proponente.

Ação: 7652 – Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e
Controle de Agravos
Tipo da Ação
Finalidade

Descrição

Unidade Responsável
pelas Decisões
Estratégicas
Coordenador
Nacional da Ação
Coordenador
Regional da Ação
Unidade Executora

Projeto
Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de condições sanitárias
adequadas visando à prevenção e controle de doenças e agravos.
Melhorias Sanitárias Domiciliares são intervenções promovidas,
prioritariamente, nos domicílios e eventualmente intervenções coletivas de
pequeno porte. Incluem 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.
Fundação Nacional de Saúde
José Raimundo Machado dos Santos
Josafá Piauhy Marreiro
Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP
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Subação:
Subação: 32516 – Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e
Controle de Agravos
Avaliação da meta
UNIDADE
PRODUTO
DE MEDIDA Programado

META PROGRAMADA
Física
• Realizar visitas técnicas
preliminares (exercícios
anteriores)
• Acompanhar convênio
(exercícios anteriores)
• Analisar projeto
(exercícios anteriores)
• Realizar visita técnica
de acompanhamento
Financeira
Fonte: Plamsus

Visita
realizada
Convênio
acompanha
do
Projeto
analisado
Visita
realizada
-

Exercício 2009
Realizado

Programado
/Realizado

Um

2

2

100%

Um

15

15

100%

Um

3

3

100%

Um

5

5

100%

R$

21.992,40

20.665,96

93,97%

Dos projetos analisados, um foi aprovado. Os demais aguardam regularização das
pendências por parte dos proponentes.

Ação: 6908 – Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental
Tipo da Ação

Finalidade

Descrição

Atividade
Assessorar gestores e técnicos em todos os níveis para o desenvolvimento
de ações permanentes de comunicação e educação em saúde, por meio
da mobilização social, visando à promoção da saúde, prevenção e
controle de doenças e agravos, ocasionados pela falta e/ou inadequação
de ações de saneamento ambiental.
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 até 50.000 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
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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
Estratégicas
Coordenador
Nacional da Ação
Coordenador
Regional da Ação
Unidade Executora

Fundação Nacional de Saúde
Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha
Josafá Piauhy Marreiro
Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde – ASCOM

Subação:
Subação: 30781 – Fomento
Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento
Ambiental
Avaliação da meta

META PROGRAMADA
Física
• Assessorar
municípios na
implantação de
Núcleos de
Educação em Saúde
• Apoiar tecnicamente
municípios com a
implantação de
ações de educação
em saúde
• Apoiar tecnicamente
municípios
contemplados no

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Município
beneficiado

Um

15

8

53,33%

Município
beneficiado

Um

35

30

85,71%

Município
beneficiado

Un

33

33

100%
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PAC, com
elaboração dos
PESMs
• Realizar diagnóstico
situacional em
comunidades de
áreas especiais (resex
e assent)
Financeira
Fonte: Plamsus

Diagnóstico
realizado

Um

3

3

100%

-

R$

57.126,42

29.324,23

51.33%

O alcance integral das metas ficou comprometido em face de, principalmente,
constantes mudanças dos técnicos responsáveis de executarem ações do Programa de Educação
em Saúde e Mobilização Social (PESMS) nos municípios; falta de agilidade dos municípios no
atendimento das solicitações de solução das pendências nos projetos, emitidas pela Core; e
ainda, a questões administrativas da Funasa referente a indefinição de teto orçamentário para a
execução das ações de Educação em Saúde.
Com intuito de minimizar as dificuldades enfrentadas nos municípios, a Core realizou
reunião com os prefeitos, com o apoio da Associação Rondoniense de Municípios – AROM,
visando à melhoria da comunicação com os gestores municipais e o conseqüente atendimento
das solicitações feitas pela Funasa. Como o resultado dessa ação é possível observar maior
empenho em atender as solicitações.

PROGRAMA: 1138 – Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e
Fluvial
Tipo de programa

Finalístico

Objetivo geral

Evitar enchentes e erosões nas áreas urbanas

Objetivos específicos

Desenvolver obras de drenagem urbana em consonância com as
políticas de desenvolvimento urbano e de uso e ocupação do solo

Gerente do programa

João Reis Santana Filho

Responsável pelo programa
José Raimundo Machado dos Santos
no âmbito da UJ
Indicadores ou
parâmetros
parâmetros utilizados para
avaliação do programa
População urbana, especialmente a residente em municípios com
PúblicoPúblico-alvo (beneficiários)
áreas sujeitas à inundações periódicas.
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Ação: 3883 – Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental
para Prevenção e Controle da Malária.
Malária.
Tipo da Ação
Finalidade

Descrição

Unidade Responsável
pelas Decisões
Estratégicas
Coordenador
Nacional da Ação
Coordenador
Regional da Ação
Unidade Executora

Projeto
Implantar e melhorar os serviços de drenagem e manejo ambiental
visando à prevenção e controle da malária, em aglomerados urbanos, em
municípios localizados em área endêmica da malária com transmissão
urbana autóctone.
Trata-se do desenvolvimento de ações de drenagem em aglomerados
urbanos, em municípios localizados em área endêmica de malária com
transmissão urbana autóctone. A ação contempla intervenções que visam
contribuir para a minimização da proliferação de vetores da malária, ou
seja, contempla intervenções por meio de obras de engenharia e/ou
manejo ambiental que inviabiliza as condições ambientais e biológicas
favoráveis a proliferação do vetor. São financiáveis ações de esgotamento
de água pluvial, canalização, retificação, limpeza e demais obras de
melhoria do fluxo d’água, com uso de tecnologias adequadas. Somente
são financiadas intervenções em locais de criadouros de vetor transmissor
da malária, comprovados por meio de parecer entomológico e
epidemiológico da área.
Fundação Nacional de Saúde
José Raimundo Machado dos Santos
Josafá Piauhy Marreiro
Departamento de Engenharia de Saúde Pública - DENSP

Subação:
Subação: 32535 – Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo
Ambiental para Prevenção e Controle da Malária.
Malária.
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Analisar projetos
de exercícios
anteriores
• Realizar visita
técnica preliminar
• Acompanhar
convênios de
exercícios
anteriores
• Realizar visitas
técnicas de

Exercício
Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Projeto
analisado

Um

5

5

100%

Visita
realizada

Um

1

1

100%

Convênio
acompanhado

Um

6

4

66,67%

Visita
realizada

Un

3

3

100%
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acompanhamento
Financeira
Fonte: Plamsus

-

R$

8.796,96

4.080,39

46,38%

Dos projetos analisados, um foi aprovado. Os demais aguardam regularização das
pendências por parte do proponente.

As principais dificuldades encontradas na execução das ações de convênios se
referem a: baixa qualidade dos projetos que são encaminhados pelos proponentes, com
documentação técnica incompleta, e ainda, a demora em atender as solicitações das
regularizações das pendências; e quadro de pessoal insuficiente para atender demanda da área
de saneamento, da Core.
Como enfrentamento das dificuldades, a Core/Diesp implementou algumas ações:
•

Reunião com proponentes e respectivos técnicos para repasse de orientações

técnicas e informações sobre as pendências dos projetos técnicos;
•

Solicitação de técnicos da Presidência/Funasa para implementação de Força

Tarefa nas análises dos projetos;
•

Convocação das Prefeituras que não atenderam ao prazo estabelecido na

Portaria Funasa n° 200 de 17/02/09 para participação, juntamente com os técnicos da Diesp e
da Presidência/Funasa, na Videoconferência de definição de ações para evolução no quadro de
execução do PAC/Funasa.
•

Elaboração de um cronograma para atendimento aos prefeitos e técnicos

responsáveis pela elaboração dos projetos para apresentação da situação de pendências e
orientações para saná-las, conforme Portarias/Funasa N°/200 DE 17/02/09;
•

Contatos constantes com os técnicos projetistas, Prefeitos e técnicos da CAERD.

As ações do PAC somam ao todo 55 projetos, considerando o período de 2007 a
2009. Desses apenas 4 estão aprovados, dos quais, 1 se encontra em execução, com obra
iniciada. A Core contabiliza ainda um passivo de 81 convênios dos exercícios de 2003 a 2006,
que se encontram em TCE (03), Prestação de Contas Parcial Aprovadas (16) e Prestação de
Contas Final Aprovada (08). Obras em execução (18), convênios/projetos em análise (15) e
obras de execução direta (2) – conclusão da CASAI em Porto Velho e implantação do elevador na
Sede da CORE.
A seguir, o quadro 7 mostra o resumo dos projetos/convênios existentes nesta
regional e a atual situação desses.
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Quadro 7 – Ações de Saneamento Ambiental/TC/PACAmbiental/TC/PAC-RO – 2007 a 2009

1

1

6

1

0

2

2

0

0

0

3

0

32

1

1

5

1

0

0

0

3

6

1

0

2

1

1

1

0

0

50

4

1

15

4

Execução

3

SAA

9

0

13

10

1

1

SES
Esgoto
Água na
Escola
TOTAL

3

15

1

1

15

1

20

2

1

55

Total de Convênios
de Exercícios
Anteriores

0

SR Sólidos

TCE

0

**PCF NÃO
Aprovados

Aprovados

3

1

*PCP NÃO
Aprovados

Em análise

0

3

**PCF Aprovados

Execução

1

Aprovados

Aprovados

Em análise
1

Em análise

2

Aprovados

Em análise
1

MSD

*PCP Aprovados

Aprovados

5

AÇÕES

Drenagem

TOTAL
GERAL
Projetos
PAC

Em análise

2007

2008

2009

SOMA PROJETOS
PAC 2009-2007

Em Execução

SITUAÇÃO GERAL DOS CONVÊNIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(2006-2003)

PAC

18

16

8

9

8

3

81
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A execução orçamentária de cada ação refere-se ao custo com diárias e passagens nos
deslocamentos de técnicos para a realização de visitas técnicas preliminares e de acompanhamento
de convênios.
A seguir, demonstrativo de gasto com diárias e passagens na execução das ações de
convênios, do exercício de 2009.
AREA

Diárias de Servidor –
339014
Recebido

255131 Saneamento

Executado

Diárias de Colaborador –
339036
%

384.902.47 384.902.47 100.00

%

Passagens – 339033

Recebido

Executado

78.008.68

78.008.68 100.00 1.702.21

Recebido Executado

%

1.702.21 100.00
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PROGRAMA: 0150 – Proteção e Promoção dos Povos Indígenas
Tipo de 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 do programa

Márcio Augusto Freitas de Meira

Responsável pelo programa
Wanderley Guenka
no âmbito da UJ
Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na população
indígena (1/1000)
Indicadores ou
Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na população
parâmetros utilizados para
indígena (1/100.000)
a avaliação do programa
Coeficiente de Mortalidade Infantil entre crianças indígenas menores
de 1 ano (1/1000)
PúblicoPúblico-alvo (beneficiários)

Sociedades Indígenas

As ações desse programa são executadas por meio dos Distritos Sanitários e os
resultados das metas serão apresentados por Dsei.

Ação: 6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas
Tipo da 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 etnoculturais. 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
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Coordenador
Wanderley Guenka
Nacional da Ação
Coordenador Regional
Josafá Piauhy Marreiro
da Ação
Unidade Executora

Departamento de Saúde Indígena - DESAI

Dsei Porto Velho
Subação:
Subação: 30779 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Alcançar a
cobertura de
acompanhamento
do estado
nutricional das
crianças menores
de 5 anos
• Alcançar a
cobertura de
acompanhamento
do estado
nutricional das
gestantes
Financeira
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Criança
acompanhada

%

60

74,29

123,82%

Gestante
acompanhada

%

50

68,24

136,48%

-

R$

11.951,64

11.951,64

100%

O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena – SISVAN do Dsei Porto Velho
tem como principal objetivo, classificar o estado nutricional, identificando áreas geográficas, e casos
que necessitem de intervenção, com atenção especialmente aos grupos populacionais de maior
vulnerabilidade, gestantes, menores de 5 anos e idosos, por serem mais susceptíveis a subnutrição.
Suas ações permitem conhecer como se apresentam os agravos nutricionais, propondo
medidas imediatas ao diagnóstico nutricional e medidas articuladas inter-setorialmente, incluindo
ações eficazes para todos ou para os grupos de maior vulnerabilidade.
Em 2009, as Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, promoveram a
implementação do programa SISVAN com atividades relacionadas à vigilância alimentar nutricional,
intensificando consultas de acompanhamento nutricional, incentivo ao aleitamento materno visitas
domiciliares com ênfase na melhoria das condições sanitárias e alimentação saudável, atividades
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educativas, incentivo ao consumo de alimentos regionais com alto valor nutricional e a agricultura de
subsistência.
Público alvo do Programa são 1.577 crianças menores de 5 anos, 145 gestantes e
1.040 indígenas maiores de 40 anos.
O perfil nutricional e o público alvo do Sisvan do Dsei Porto Velho possui diferenças
regionais importante. No Pólo Base de Guajará-Mirim o programa acompanha 848 crianças e 79
gestantes, seguido de Jí-Paraná com 238 crianças e 37 gestantes; Humaitá-Am com 224 crianças e
11 gestantes; Alta Floresta com 147 crianças e 15 gestantes; e Porto Velho com 35 crianças e 03
gestantes.
As metas programadas para 2009 foram concluídas integralmente, conforme descrito no
quadro acima.
A cobertura de acompanhamento nutricional em 60% das crianças menores de 5 anos
superou em 14% o programado para 2009,
alcançando a cobertura de 74%. Se comparado ao
desempenho do ano de 2008 com percentual de
55%, registra-se um incremento de 19%.
Com

relação

ao

acompanhamento

nutricional em 50% das gestantes, a cobertura
encerrou o ano de 2009 com alcance de 68%, com
acréscimo significativo de 28% em relação a 2008
(com 40%) e 18% em relação à meta estabelecida
para o ano.
O maior número de crianças em desvio nutricional Muito Baixo Peso/Muito Baixo
Peso/Risco Nutricional, concentra-se nas comunidades indígenas do Pólo Base de Guajará-Mirim,
que possui 90 crianças com grau de desnutrição
acentuado,

concentrados

principalmente

nas

aldeias cujas comunidades não têm o costume de
cultivar roças de diversos tipos de alimentos, como
arroz, feijão, mandioca, amendoim, cará, e frutas
regionais.
Ações de impacto implementadas em
2009:
• Implantação

do

programa

de
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suplementação de Ferro, para crianças, gestantes e puérperas nas aldeias da área terrestre de
Guajará-Mirim maior incidência de crianças desnutridas;
• Distribuição de 340 (trezentas e quarenta) cestas básica, nos cinco Pólos Bases, para
atender as crianças com desvios nutricional; e 500 cestas básicas sendo destinadas somente aos
Pólos Bases de Guajará-Mirim e Humaitá, com objetivo principal de contribuir na melhoria do aporte
nutricional nas comunidades com casos confirmados de Influenza H1N1;
• Parcerias do Dsei com Pastoral da criança e Educação em Saúde da Core Rondônia
para distribuição de suplementos alimentares aos menores de cinco anos desnutridos do Pólo Base
de Guajará-Mirim.
Entre as dificuldades apresentadas, registra-se a quantidade insuficiente das balanças
disponibilizadas para as ações da EMSI dos Pólos Base.

Dsei Vilhena
Subação:
Subação: 30878 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas
Avaliação da meta

META PROGRAMADA
Física
• Alcançar a
cobertura de
acompanhamento
do estado
nutricional das
crianças menores de
5 anos.

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Criança
acompanhad
a

%

75

59,5

79,33%
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• Alcançar a
cobertura de
acompanhamento
do estado
nutricional das
gestantes.
Financeira
Fonte: Plamsus

Gestante
acompanhad
a

%

75

57,3

76,4%

-

R$

11.951,64

11.951,64

100%

Acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança indígena se configura num
grande se considerado que a vulnerabilidade do estado da infância está diretamente relacionada ao
meio em que vivem os indígenas, bem como, ao fator cultural. Somem-se a isso, as dificuldades que
se enfrenta no desenvolvimento das ações em área.
O acompanhamento é realizado mensalmente pelas
equipes de saúde e agente indígena de saúde. Todas as crianças
menores de cinco anos, gestantes e idosos são pesadas mensalmente e
incluídos no banco de dados do Sisvan no Dsei. Para se realizar o
acompanhamento das crianças e gestantes são necessárias algumas
ações além da pesagem, como por exemplo: avaliação nutricional com
diagnóstico da situação nutricional, educação em saúde abrangendo
vários assuntos acerca da saúde da criança (higiene pessoal, higiene
bucal,

vacinação,aleitamento

materno,cuidados

com

o

bebê,

alimentação complementar,etc), distribuição suplementação alimentar (fornecida pela Pastoral da
Criança), Suplementação de Ferro, distribuição de cestas de alimentos para auxiliar o ganho de peso
das crianças com déficit nutricional.
Apesar da baixa cobertura de acompanhamento do estado nutricional das crianças e
gestantes, em virtude das dificuldades descritas a seguir, é possível observar uma melhora desse
acompanhamento em todos os pólos base, a partir de março e maio, em virtude das ações
implementadas.
Ações

implementadas

na

busca

do

cumprimento da meta estabelecida:
• Distribuição de cestas para crianças, idosos
e gestantes com déficit nutricional (muito baixo peso, baixo
peso e índice de massa corpórea abaixo de 18) dos pólos
base de Cacoal e Vilhena no período de setembro a
dezembro. O pólo base de Vilhena foi contemplado com
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04 etapas de entrega de cestas e o Pólo base de Cacoal com apenas 01 etapa (dezembro). Foram
atendidos 174 indígenas no Pólo base de Cacoal e 178 indígenas no Pólo base de Vilhena, num
total de 352 indígenas;
• Adequação das normas e rotinas;
• Capacitação dos profissionais no SISVAN, inclusive AIS E AISAN, e adequação das
rotinas de todos os Pólos base;
• Avaliação de todas as informações digitadas
no SISVAN por Pólo base e aldeia;
• Parceria com outros órgãos e instituições
(EMATER, pastorais da saúde e secretarias municipais de
saúde) na realização de capacitações e de oficinas de
mobilização comunitária, de fornecimento de complementos
alimentares e aproveitamento de alimentos ricos em
nutrientes existentes nas aldeias;
• Parceria com a própria comunidade indígena
que se mostrou participativa e receptiva em relação às ações
desenvolvidas nas aldeias e Casai’s.
A seguir, as dificuldades que mais interferiram no desenvolvimento dessa ação e no
conseqüente alcance da meta: insuficiência de veículos para a realização das ações de rotina e
entrega das cestas nas aldeias; dificuldade no transporte das cestas da CONAB/Porto Velho à
CONAB/Vilhena; curto prazo para a retirada das cestas da CONAB; dificuldade para montar as
cestas, prazo de validade dos alimentos curto (até dezembro), o que forçou o atendimento de um
número menor de famílias pelo o pouco tempo que se dispunha para a distribuição, o que deveria
ser feito até o fim do ano; falhas no Sistema de Informação quanto ao registro adequado das
crianças e gestantes acompanhadas; captação tardia das gestantes, muitas escondem a gravidez,
desta forma retardando o inicio do acompanhamento do pré-natal; circulação dos indígenas
aldeia/cidade/aldeia, dificultando o acompanhamento mensal das crianças e gestantes; aldeias sem
a presença do AIS, tendo ações do SISVAN somente nas visitas da equipe, a cada 02 ou 3 meses;
período de chuvas longos, não permitindo a entrada das equipes nas aldeias, principalmente no 1º
trimestre do ano; dificuldade de acesso devido a má conservação das estradas, principalmente no
período chuvoso; dificuldade do AIS em registrar as ações nas planilhas do SISVAN e encaminhar as
gestantes para acompanhamento na CASAI, bem como entregar os consolidados mensais ao pólo
base em tempo oportuno; deficiência de pessoal devido ao atraso de contrato.

61

Ação: 3869 - Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena
Tipo da Ação
Finalidade

Descrição
Unidade Responsável
pelas Decisões
Estratégicas
Coordenador
Nacional da Ação
Coordenador
Regional da Ação
Unidade Executora
Executora

Projeto
Dotar o Subsistema de Atendimento à Saúde Indígena de estrutura física e de
equipamentos necessários ao seu funcionamento e modernização.
Construção, reforma, ampliação e equipagem de unidades de saúde (postos
de saúde, pólos-base e casas de saúde do índio); aquisição de mobiliários
em geral e equipamentos como veículos, embarcações, aparelhos de
comunicação e demais bens necessários ao funcionamento das unidades.
Fundação Nacional de Saúde
Wanderley Guenka
Josafá Piauhy Marreiro
Departamento de Saúde Indígena - Desai

Dsei Porto Velho
Subação:
Subação: 30783 - Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População
Indígena
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Estruturar unidade
de saúde – Casai
Porto Velho
• Dotar e fortalecer a
Casai Porto Velho

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado
Realizado

Programado
/Realizado

Unidade
estruturada

Un

1

1

100%

Unidade
equipada

Un

1

1

100%
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com equipamentos
e materiais
permanentes
Financeira
Fonte: Plamsus

-

R$

1.341.059,36 1.341.059,36

100,00%

Mais do que destinada ao atendimento das comunidades indígenas Karitiana, Kassupá e
Karipuna, adstritas ao Pólo Base de Porto Velho, a Casai Porto Velho é referência para o
acolhimento dos indígenas oriundos tanto dos Pólos base do Dsei Porto Velho quanto do Dsei
Vilhena, do estado do Acre e ainda de outras localidades do estado do Amazonas, agendados para
procedimentos de média e alta complexidade nas Unidades de atendimento especializado. Seu
funcionamento se dá em prédio alugado e inadequado para tal.
A construção do prédio próprio, projetado com capacidade física para 25 leitos e aporte
administrativo-assistencial necessários ao atendimento do índio que vem referenciado das aldeias e
Pólos Base dos demais municípios e estados, onde permanecem até o agendamento dos serviços
especializados e alta hospitalar, até que este tenha condições de voltar para a sua comunidade, se
constitui na conquista de uma meta que foi perseguida ao longo desses anos pela Core/Dsei.
De conformidade com as metas programadas registra-se o cumprimento orçamentário
de 100% da meta, uma vez que o recurso foi empenhado e a obra encontra-se em andamento com
percentual de construção de 43%, cuja conclusão estava prevista para dezembro de 2009. Porém,
considerando a necessidade de ampliação do Projeto Técnico para melhor atendimento das
comunidades indígenas referenciadas, fez-se necessário a solicitação de aditivo, encaminhamentos e
procedimentos administrativos dos recursos disponibilizados, trazendo a necessidade de um pedido
de prorrogação do prazo de conclusão. Assim, a inauguração está com o prazo previsto para os
primeiros meses do exercício de 2010, trazendo a compatibilização do projeto com as necessidades
propostas pelos serviços a realizar-se na Unidade.
Em relação aos equipamentos e materiais permanentes estes estão sendo adquiridos.
Registra-se o recebimento de uma média de 80% do material licitado os quais se encontram
armazenados no almoxarifado desta Coordenação, em fase de catalogação patrimonial. A demora
nos trâmites administrativo e/ou descumprimento do especificado na Nota de Empenho, requer
constantemente adoção de medidas administrativas com vistas ao andamento do processo. Faz-se
necessário a adoção de uma legislação menos burocrática em associação a um aumento do número
de recursos humanos capacitados.
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Dsei Vilhena
Subação:
Subação: 30879 - Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População
Indígena
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Estruturar (reformar)
1 unidade de saúde
(Pólo Base de
Vilhena
Financeira
Fonte: Plamsus

Exercício 2009
2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Unidade
estruturada
(reformada)

Un

1

1

100%

-

R$

212.981,21

212.981,21

100,00%

A obra encontra-se
se em fase de conclusão.

Reforma do Pólo Base de Vilhena

64

Ação: 8743 - Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena
Tipo da 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 lindeza 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
Unidade Responsável
pelas Decisões
Fundação Nacional de Saúde
Estratégicas
Coordenador Nacional da
Wanderley Guenka
Ação
Coordenador Regional da
Josafá Piauhy Marreiro
Ação
Unidade Executora

Departamento de Saúde Indígena - Desai

A ação 8743 - Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena é
executada por meio de subações realizadas pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei). No
quadro a seguir será apresentada a execução financeira da ação e nos quadros seguintes, a
execução física, discriminada por subações e dividida por distrito.
Avaliação da execução financeira da ação 8743

META PROGRAMADA
Física*
Financeira

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

-

R$

Exercício 2009
Programado

Realizado

8.483.730,23 8.483.730,23

Programado
/Realizado
100%

*Nos quadros a seguir, discriminada por subações.
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Avaliação da execução física da ação 8743, apresentada por subações/metas e por Dsei’s.

Dsei Porto Velho
Subação: 30797 – Capacitação de profissionais na área indígena
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Realizar eventos
para profissionais
que atuam na
saúde indígena
• Realizar
capacitações de
profissionais que
atuam na saúde
indígena
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Eventos
realizados

Un

10

12

120%

Profissionais
capacitados

Un

172

64

37,21%

As capacitações e reuniões realizadas no âmbito do Dsei Porto Velho são com vistas a
proporcionar aos profissionais o crescimento pessoal para o aperfeiçoamento dos serviços e ações
visando à melhoria da saúde das comunidades indígenas.
Em 2009 as capacitações da área técnica, programadas conjuntamente com o Setor de
Capacitação/Direh

da

Core,

tiveram

sua

operacionalização

prejudicada

pelos

trâmites

administrativos e burocráticos, associados à falta de Procurador nesta Coordenação. Dentre essas
capacitações destacamos, especialmente, a capacitação de 97 Agentes Indígenas de Saúde (AIS), 6º
Módulo – Atendimento de Urgência e Doenças Crônicas Degenerativas, módulo de maior relevância
no processo de qualificação dos Agentes Indígenas de Saúde, cujo recurso foi devolvido, devido à
falta de conclusão de análise e ajustes do processo em tempo hábil.
A partir de janeiro o Distrito iniciou reuniões junto aos chefes de Pólo; responsáveis pelo
Siasi local para apresentação das Planilhas COMOA e ainda reunião com os enfermeiros
coordenadores técnicos dos Pólos Base para apresentação das Planilhas do Sisvan e atualização
sobre o protocolo de normas e rotinas dos casos de síndrome gripal e Influenza H1N1.

A

considerar-se o agravamento da Síndrome Gripal – Influenza H1N1, no 2º semestre implementou-se
as reuniões técnicas com a participação de profissionais da Agevisa, com enfoque nas orientações e
divulgações de Normas e rotinas incluindo o protocolo de cuidados da Influenza "A" H1N1;
especialmente no Pólo Base de Guajará-Mirim, com a participação dos técnicos de área e lideranças
indígenas.
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No 2ª semestre de 2009 foram realizadas, em aldeia, as reuniões dos Conselhos Locais
de Saúde Indígena de cada Pólo Base, com a participação das comunidades indígenas e duração de
02 (dois) dias, para acompanhar e avaliar as ações de saúde desenvolvidas no âmbito de suas
aldeias, com vistas aos encaminhamentos das propostas dos indígenas. As reuniões do Conselho
Distrital de Saúde Indígena foram realizadas em março e novembro, nos Município sede dos Pólos
Base de Humaitá e Ji-Paraná, respectivamente, objetivando a avaliação da assistência prestada aos
indígenas nas aldeias sob a abrangência dos respectivos Pólos base e deliberação dos
encaminhamentos advindas das reuniões dos CLSI.
Em parceria com o Conselho Estadual de Saúde realizou-se a capacitação de
Conselheiros Indígenas de Saúde do Dsei Porto Velho, com a participação de 42 lideranças
indígenas representativas das comunidades indígenas adstritas ao Dsei Porto Velho, o que contribuiu
favoravelmente para o fortalecimento do controle social.

Em setembro, no Pólo Base de Guajará-Mirim, através do LACEN - Laboratório Central
foram capacitados 06 Enfermeiros e 08 Técnicos em Enfermagem que atuam nas aldeias de
Guajará-Mirim, objetivando a preparação de lâminas para pesquisa de Baar (capacitação em BK).
Maior relevância para a Ação Diagnóstica em Tuberculose na Aldeia Karitiana realizada
em outubro, numa ação conjunta do Dsei e técnicos do Desai, oportunizando a capacitação em
serviço de 02 Enfermeiros, 02 Técnicos em Enfermagem e 02 Ais para o desempenho de ações de
diagnóstico e controle (acompanhamento dos casos, buscas ativas, coleta de escarro e PPD).
Através do prévio planejamento efetuado pelo Dsei, a Funasa pode garantir recursos
financeiros e apoio logístico para a realização das Reuniões Locais e Distritais de Saúde Indígena,
tendo como predominância nas discussões a falta de medicamentos, comprometendo o
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cumprimento do cronograma das Equipes de Saúde nas Aldeias e maior taxa de permanência dos
pacientes nas Casai´s.

Subação: 30818 – Estruturação do Sistema de Informações - SIASI
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Manter as aldeias
com dados
atualizados
mensalmente
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado
/Realizado

Percentual
de aldeias
atualizadas
por lote

%

100

100

100%

O SIASI (Sistema de Informações da Atenção á Saúde Indígena) é a principal ferramenta
para o monitoramento das informações da Saúde Indígena e Pólos Base adstritos a este DSEI. São
alimentadas para acompanhar as ações e desempenho dos profissionais responsáveis pelas ações
de promoção, proteção a atenção a saúde indígena, oferecendo subsídios às gestões locais para a
definição das estratégias de intervenção, prioridades e ao planejamento, pelos profissionais de
saúde, sejam os que trabalham na Casai, sejam os de área.
Com o envio regular dos Lotes a meta atingiu em 100% o programado para 2009.
Os dados são atualizados mensalmente em 100% das aldeias. Nos Pólos bases o
técnico do SIASI digita as informações da assistência prestada aos indígenas nos bancos de dados
locais de cada Pólo Base, repassando posteriormente para o Dsei, que por sua vez os insere em seu
banco de dados geral para serem consolidados e enviados através de lotes eletrônicos ao
departamento de Saúde Indígena (Desai), na presidência da Funasa em Brasília. As informações são
lançadas em formulários padronizados pelo Dsei, que abrangem principalmente os programas de
saúde pública da Atenção Básica (imunização, tuberculose, Sisvan, atendimento da mulher, gestante
e da criança, diabetes, hipertensão, Dst/AIDS, saúde mental e saúde bucal), além da consolidação
das morbidades, nascimentos, óbitos e atualização do senso demográfico.
Para uma boa resposta em relação ao desempenho das atividades, são impostas
algumas dificuldades, principalmente na coleta de dados no Sistema de informações da saúde
indígena, que tem características próprias, tais como: diversidade de etnias, dificuldades lingüísticas,
diferença cronológica de nomes pessoais por idade e outras referente à própria operacionalização
do Sistema.
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No ano de 2009 podemos destacar alguns avanços, tais como:
• Atualização e recuperação das Declarações Nascidos Vivos (DNV’s), junto aos
hospitais dos Municípios para registro posterior no SIASI. Ainda há dificuldades quanto à
manutenção dos dados, pois por diversas vezes os profissionais não conseguiram acesso aos dados
junto ao município, com complementação de casos de partos nas aldeias, onde os profissionais de
enfermagem levam as DNV’s para serem preenchidas in loco.
• Atualização e acompanhamento na utilização das planilhas COMOA (Coordenação
de Monitoramento das Ações e Serviço);
•

Padronização dos formulários para coleta dos dados de suma importância

consolidação com maior veracidade, mantendo a qualidade das informações;
• Os dados são produzidos pelos AIS, equipes e Casai´s, lançadas em formulários
padronizados, com abrangência dos programas priorizados no Plano Distrital 2008 – 2010
(Imunização, Tuberculose, Sisvan, Saúde da Mulher e da Criança, Doenças Crônicas Degenerativas,
Assistência Farmacêutica, Dst/AIDS, Saúde Mental e Saúde Bucal); digitados nos bancos de dados
locais de cada Pólo Base, (Siasi Local) e só então, repassados para o Dsei, que os insere em
planilhas consolidando os dados gerais e enviando eletronicamente ao Comoa/Desai;
• Atualização na ação de imunização com abrangência de todos os Pólos Base, com
buscas juntamente com a EMSI, referente aos cartões de vacina do usuário e no SIASI.
O fluxo das informações segue uma rotina estabelecida conforme normatização e termo
de acordo estabelecido juntamente com os profissionais de saúde, responsáveis pelo sistema de
informação, Chefia dos Pólos Base e Gerência Técnica do Distrito.

Subação: 30857 - Implementação das ações de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da
Criança
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Reduzir em 5% a
mortalidade infantil
indígena

• Realizar a cobertura
de 4 ou +

PRODUTO

Coeficiente
de
mortalidade
infantil
reduzido
Média de
consultas

Exercício 2009

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

/1000

27

51,14

-1.663%

Un

4

3,4

84,75%
69

consultas de prénatal por gestantes
• Investigar 90% dos
óbitos infantis

• Aumentar a
cobertura em 20%
de exames
citopatológicos em
mulheres indígenas
de 12 a 59 anos
Fonte: Plamsus

realizadas
por
gestantes
Percentual
de óbito
infantil
investigado
Percentual
de mulheres
com PCCU
realizados

%

90

100

111,11%

%

28

60

217,39%

As metas programadas para a Implementação das Ações de Atenção Integral a Saúde
da Mulher e da Criança em 2009 alcançaram os seguintes resultados, conforme mostra o quadro
acima: 50% das metas alcançaram o índice programado em sua totalidade, e 50% foram concluídas
parcialmente, embora tenham alcançado um bom desempenho.
Apesar da periodicidade das ações desenvolvidas pelos profissionais das Equipes
Multidisciplinares de Saúde com a mulher, na gestação, parto e puerpério, e com a criança, no
enfrentamento das doenças diarréicas, doenças preveníeis por vacinação e desnutrição, não foi o
suficiente para que o Dsei Porto Velho cumprisse a meta de redução de 5% da mortalidade infantil
em 2009. No período registrou-se um coeficiente de 51,1, no índice de mortalidade infantil: 18
óbitos em menor de ano para 352 nascidos vivos, elevando em 83,15% o coeficiente de
mortalidade infantil em relação ao ano anterior que foi de 27,9/1000NV, num total de 10 óbitos.
Estratificados por Pólo Base, registra-se 10 óbitos no Pólo Base de Guajará-Mirim, 04
no Pólo Base de Humaitá/AM, e 04 óbitos no Pólo Base de Ji-Paraná, sem ocorrência nos Pólos
Base de Alta Floresta e Porto Velho.
Especialmente no Pólo Base de Guajará-Mirim, responsável por 55% dos óbitos
ocorridos no período, algumas dificuldades foram observadas com maior freqüência: a falta de
cumprimento do cronograma das EMSI's, ocasionado pela a deficiência na logística do Pólo Base
para o cumprimento das ações da atenção básica nas aldeias (com 90% localizadas em áreas
fluviais) e a total indisponibilidade de infra-estrutura dos serviços de saúde na rede básica do
município, associados igualmente à falta de medicamentos da farmácia básica do Pólo Base devido
a não efetivação de contrato para aquisição de medicamentos no Distrito e no Desai, foram fatores
de relevância que devem ser levados em consideração.
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Em relação à cobertura de 4 ou mais consultas de pré-natal, no primeiro semestre do
ano de 2009, o Dsei Porto Velho alcançou a média de 3 consultas ao final da gestação. Com a
implementação das ações para melhoria dos serviços na qualidade do pré-natal, a meta de 4
consultas de pré-natal foi alcançada em todos os meses do 2º semestre, encerrando o ano de 2009
com média de 3,39 consultas. Mesmo com um incremento de 18% em relação a 2008 que obteve o
índice de 2,8 consultas, a meta não foi alcançada em sua totalidade, concluindo-se em 84,75% da
meta estabelecida.
Os resultados desta meta evidenciaram
diferenças regionais significativas. Comparados por
Pólos- Base, o percentual de nascidos de mães que
fizeram 4 ou mais consultas de pré-natal, registrou-se
maior número de consultas nos Pólos Bases de Porto
Velho (5,0 consultas), Ji-Paraná (4,6 consultas), Alta
Floresta (4,3 consultas), e menor percentual nos Pólos
Base de Humaitá (3,7 consultas) e Guajará-Mirim (2,6
consultas).
Fatores que dificultaram o cumprimento da meta devem ser considerados: populações
que se deslocam com grande freqüência das aldeias na época de colheita da castanha ou em festas
tradicionais, interferindo no acompanhamento sistemático pela equipe; baixa escolaridade associado
a hábitos inadequados de higiene; identificação tardia da gravidez, resultando não realização de
todos os exames de pré-natal (sorologias); indisponibilidade ou suspensão temporária de exames na
rede credenciado do SUS; agressão física da mulher causada pela ingestão abusiva de álcool;
aborto freqüente por indisposição, realizados por ervas (prática cultural) comum nesta população;
multiparidade, justificado por questões culturais, que em algumas etnias não há aceitação do
planejamento familiar.
Referente à meta de investigação de 90% dos óbitos infantis, foram investigados 100%
dos óbitos em menor de ano, ocorridos no ano de 2009. As investigações ocorreram através de
consultas aos respectivos prontuários hospitalares e Casai/Área, visitas domiciliares e entrevistas com
familiares, possibilitando aferir a efetividade dos serviços de saúde por meio da verificação de óbitos
potencialmente evitáveis, inevitáveis e o grau de adequação dos cuidados médicos prestados às
crianças, além de identificar possíveis situações inusitadas que podem ter levado a alguns óbitos
ocorridos nas aldeias ou em domicilio urbano.
Destacamos a criação da Comissão Distrital de Investigação e Prevenção do Óbito
Infantil através da Portaria nº 488 de 3 de setembro de 2009, com base na Portaria da Funasa nº
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883 de 08.08.2008, que institui as Comissões Nacional e Distrital de Investigação e Prevenção do
Óbito Infantil e Fetal indígena.
Na análise da meta dos exames citopatológicos para as mulheres indígenas de 12 a 59
anos, observou-se o cumprimento da meta para o ano de 2009, obtendo 60% de cobertura. A meta
programada era aumentar em 20% a cobertura de PCCU em relação a 2008 (23%), no entanto,
superou em 37% o programado para 2009. Estratificados por Pólo Base verificou-se os seguintes
resultados: Alta Floresta (87%) de cobertura, Humaitá (77%), Porto Velho (54%), Ji-Paraná (49%) e
Guajará-Mirim (34%).
A coleta do Preventivo do Câncer colo do Útero (PCCU), e o Preventivo do Câncer de
Mama foram disponibilizados às mulheres em idade fértil com o principal objetivo de detectar
precocemente o Câncer do Colo do Útero ou alterações mamárias. Os exames foram realizados em
consultas clínicas e ginecológicas com foco na detecção das doenças prevalentes (cervicites e
doenças inflamatórias pélvicas) e abordagens sindrômicas.
Considerada como atividade de maior complexidade, a coleta de PCCU ainda se
depara com os tabus indígenas. Entretanto, fez se necessário o investimento e fortalecimento das
ações de educação em saúde, utilizando como estratégia a conscientização por meio de palestras
educativas, rodas de conversas, discussões em grupos, dramatizações, sendo favoráveis ao alcance
desta meta.
Neste sentido, o modelo de assistência levado pelas equipes passa por adaptações
constantes a cada situação vivenciada, e não deve ser comparada a assistência prestada às
populações dos centros urbanos. Sabe-se que, o respeito pelo saber indígena, pelos costumes e
crenças, prevalece sobre as condutas a serem instituídas diante dos problemas de saúde
apresentados. A confiança do indígena no profissional é fundamental na busca da harmonia entre a
assistência prestada e os tradicionais sistemas de saúde indígena.

Subação: 30816 – Implementação da ação de Atenção à Saúde Bucal
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Realizar 2
procedimentos
odontológicos
assistenciais

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Média de 2
procedimentos
odontológicos
realizados por

Un

2

1,12

56%
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básicos, em média
no Dsei
• Alcançar a
cobertura de 60%
da população
indígena com 1ª
consulta
odontológica
• Alcançar a
cobertura de 50%
na população
indígena com
escovação dental
supervisionada
Fonte: Plamsus

indígena

Percentual da
população com
1ª consulta
odontológica

%

60

60,5

100,83%

Percentual de
população com
escovação
supervisionada

%

50

144

288%

O Programa de Implementação de Ações de Atenção a Saúde Bucal para a população
Indígena visa garantir o acesso a população indígena às
ações de saúde bucal nas comunidades indígenas, no
tangente

as

ações

de

prevenção,

manutenção

e

recuperação da saúde do usuário.
Conforme demonstrado no quadro acima,
por dificuldades como insuficiência de material de
consumo, falta de consultórios odontológicos nas aldeias
e condições inadequadas de alguns consultórios, o acesso
programado

de

2

procedimentos

odontológicos

assistenciais básicos previstos por indígena não foi
alcançado, com realização de apenas 1,12 o número de atendimento básico por usuário, em 2009.
Com relação à cobertura de 60% da população indígena por 1ª consulta odontológica,
programada para 2009, a meta atingiu o percentual de 60,5% do programado, possibilitando a
indicação de 34,1% de usuários indígenas a mais em relação ao índice de 2008, garantindo-lhes o
encaminhamento para fins de diagnóstico e elaboração de um plano preventivo.
A meta de cobertura de 50% por escovação dental supervisionada na população
indígena atingiu o índice de 72,8%, correspondente a um aumento de 22,8 % em relação ao
programado, e, 23% em relação ao índice alcançado em 2008 (50% de escovação supervisionada).
O êxito parcial das metas programadas foi garantido pelo empenho dos profissionais
responsáveis pela implementação da ação e pela parceria com comunidade e professores, que
mesmo com o atraso no envio dos Kits (escova, fio dental e creme dental) e a disponibilidade de
material de consumo somente a partir de setembro, garantiu o cumprimento parcial das ações
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previstas nas metas pactuadas, conjuntamente com ações de educação e saúde e palestras para
orientação de higienização bucal adequada.
O gráfico 7 abaixo demonstra o desempenho dos procedimentos de saúde bucal nos
anos de 2007 a 2009, onde se observa uma evolução na execução das metas nesse ano de 2009.

Gráfico 7 – Desempenho da metas de Saúde Bucal – Dsei Porto Velho – 2007 a 2009
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SIASIWEB – Dsei Porto Velho – 2009

Subação: 30835 – Implementação das Ações de Controle da DST/Aids nas áreas indígenas
indígenas
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Monitorar e
acompanhar as
ações de controle
das Dst/Aids e
Hepatites Virais nos
Pólos Base
• Intensificar a
utilização dos testes
rápidos de Hiv, em
100% dos pólos
base
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Nº de pólos
com ações
monitoradas

Un

5

5

100%

Nº de pólos
com ações
intensificadas

Un

5

5

100%
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O Programa de Controle das DST/AIS e Hepatites Virais alcançou o resultado integral de
100% nas metas programadas para 2009.
Como fatores facilitadores para monitorar
e acompanhar as ações de controle das DST/AIDS e
Hepatites Virais nos Pólos Bases podemos citar o
trabalho integrado das equipes capacitadas, o
fornecimento

contínuo

de

preservativos

disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde e a
oferta

do

teste

rápido

anti-HIV

I

e

II

com

aconselhamento pré e pós-teste, garantindo ainda a
administração de imunoglobulina aos recém-nascidos
de mãe portadora de hepatite B.
Em parceria com a Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e o Laboratório
Central (Lacen), em julho de 2009, foi concluído o “Inquérito Sorológico das Hepatites Virais” no
Pólo Base de Guajará-Mirim, tendo como resultado a coleta de 3.770 amostras de indígenas
maiores de 15 meses, dos sexos masculino e feminino, de 27 comunidades localizadas na área
terrestre e às margens dos rios Guaporé, Mamoré e Pacaás Novas. A ação, além de priorizar as
características epidemiológicas, prevê igualmente, a necessidade de acompanhamento de todos os
casos diagnosticados como portadores de Hepatites Virais. Através de parcerias com a SMS os
pacientes são referenciados ao Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) em Porto
Velho, e/ou agendado para o ambulatório de portadores de Hepatites Virais, que funciona
atualmente no Posto de Saúde Carlos Chagas, com o atendimento do especialista do Centro de
Pesquisa em Medicina Tropical (Cepem).
Para assegurar uma maior eficácia no alcance das metas e objetivos estabelecidos pelo
programa somam-se as parcerias realizadas com as gerências estaduais e municipais do Programa
de DST/HIV/AIDS que em seus planos e metas contemplam as comunidades indígenas, garantindo o
fornecimento de preservativos masculinos e femininos.
Deu-se continuidade à testagem rápida para o HIV I e II nos indígenas adstritos aos
cinco Pólos Base (Alta Floresta, Guajará-Mirim, Humaitá, Ji-Paraná e Porto Velho), dos cinco
pertencentes a este distrito perfazendo um total de 100%. A distribuição dos preservativos (10.579)
envolveu orientações e demonstrações do "uso correto da camisinha” realizado na língua portuguesa
seguida da língua materna. Os preservativos são disponibilizados junto aos Agentes Indígenas de
Saúde (AIS) e em pontos estratégicos (escolas, posto de saúde e outros).
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Principais desafios identificados para alcance das metas:
• Dificuldade no entendimento das DST/HIV/AIDS e Hepatites por parte da população
indígena (cosmologia);
• Barreiras culturais e lingüísticas;
• Recursos humanos com alta rotatividade dos profissionais de saúde nas equipes
multidisciplinares.
• Escassez de material visual (albúm-seriado) para a educação em saúde;
• Falta de recursos financeiros para a continuidade de realização das oficinas de
produção de material educativo voltados para os agentes indígenas de saúde.

Subação: 30855 – Implementação das ações de controle da Malária em áreas indígenas
Avaliação da meta
Exercício 2009

META
PROGRAMADA

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Física
• Reduzir em 15% os
casos de malária na
população indígena
Fonte: Plamsus

Nº de casos
reduzidos

Un

1.111

820

248,66%

Na população indígena entre as endemias de maior intensidade de transmissão destacase a Malária que continua apresentando uma prevalência preocupante em áreas como a região da
Amazônia Legal, representando assim um importante fator de morbidade e mortalidade. Na área de
abrangência do Dsei Porto Velho o controle dessa endemia se constitui num constante desafio.
Em 2009 estabeleceu-se como meta a redução de 15% dos casos de malária em
relação a 2008, quando se registrou um total de 1.308 casos. O ano de 2009 fechou com 820
casos diagnosticados, apresentando uma redução de 37,3% em relação ao ano anterior.
A superação dessa meta representa avanços significativos nas ações de controle à
Malária. Porém, as dificuldades pertinentes à região Amazônica representam também um desafio
diário para a equipe de endemias deste Distrito, que busca, de forma eficaz e persistente, a melhoria
dos serviços básicos de atenção à saúde e a abrangência de suas ações. Atualmente existem
diferentes métodos eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento de infecções dessa endemia nos
mais diversos tipos de parasitemias. Entretanto, a maior problemática encontrada no combate a esta
doença está no oferecimento de tais métodos em tempo hábil para uma área extensa e de difícil
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acesso como a região amazônica, somados ainda à insuficiência de equipamentos e profissionais
habilitados.
As ações do programa de controle e combate da malária são desenvolvidas pelas
equipes de servidores do quadro efetivo da FUNASA lotados no Dsei, distribuídas nos Municípios
Pólos de Ji-Paraná, Guajará-Mirim, Porto Velho e Humaitá/AM. No Pólo Base de Humaitá a equipe
de Endemias do Estado em parceria com a equipe do Distrito tem atuado de maneira sistemática,
devido a presença de não indígenas na área de garimpo da aldeia Igarapé Preto, requerendo a
intensificação das ações de combate e vigilância, diagnóstico precoce e tratamento.
Os Pólos de Guajará-Mirim (249 casos) e Humaitá (457 casos) apresentaram um
aumento do nº de casos positivos de malária, devido às variáveis relacionadas como: reservas em
áreas de fronteiras (Bolívia), áreas de extração de minério no sul do amazonas, extração de castanha
do Pará, criação de novas aldeias e criação de barreiras/pedágios. Em ambos foram intensificadas
as atividades de diagnóstico e controle, e nos demais a manutenção das atividades que já ocorriam
para o controle da malária.
Faz-se necessário a aquisição de EPI (Equipamentos de proteção individual) e
manutenção de equipamentos com o aporte necessário à vigilância intensiva nas áreas.
O resultado alcançado leva em conta o empenho e o intenso trabalho das equipes
capacitadas tanto no controle vetorial, quanto no diagnóstico e tratamento.

Subação: 30856 – Implementação das ações de Controle da Tuberculose e Hanseníase
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Detectar e
examinar 100%
dos sintomáticos
respiratórios
• Detectar, pelo
menos, 80% dos
casos estimados de
tuberculose
• Alcançar o
percentual de
100% de
tratamento

PRODUTO

Nº de
sintomáticos
respiratórios
detectados
Percentual de
casos
estimados de
tuberculose
detectados
Percentual de
tratamento
supervisionado
alcançado

Exercício 2009

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Un

190

376

197,89%

%

80

95

118,75%

%

100

100

100%

77

supervisionado, de
todos os casos de
tuberculose
• Alcançar o
percentual de 90%
de cura dos casos
novos de
tuberculose
• Implantar o
programa de
hanseníase no Dsei
Fonte: Plamsus

Percentual de
cura dos casos
novos
alcançados

%

90

84,61

94,01%

Dsei com
programa
implantado

Un

1

1

100%

O Programa da Tuberculose tem como propósito reduzir a transmissão do bacilo da
tuberculose na população indígena, através de diagnostico precoce e tratamento adequado dos
casos, intensificando as ações programáticas realizadas pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde
Indígena para o controle da tuberculose, visando maior detecção do número de casos.
Nesse sentido o Dsei tem investido na intensificação das ações visando maior detecção
de casos novos. A maioria das metas estabelecidas para 2009 foram superadas, conforme
demonstrado no quadro acima. O esforço mantido para o alcance da meta da busca ativa dos 190
sintomáticos respiratórios (2% da pop.) previstos para detecção em 2009 totalizou a busca de 376
sintomáticos, superando a meta em 97,89%, com o incremento de 186 buscas ativas a mais do
programado. No entanto, esse índice não reflete o controle da tuberculose, pois se deixa de buscar o
paciente a meta também reduz, assegurando apenas maior acesso da população indígena aos
exames diagnósticos, conforme demonstrado no gráfico 8 abaixo.

Gráfico 8 – Série histórica da busca ativa de sintomáticos respiratórios 2007 – 2009.
Detecção de Sintomáricos respiratórios
Dsei Porto Velho 2007 a 2009
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Fonte: SIASIWEB – Dsei Porto Velho – 2009
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A taxa de tuberculose pulmonar positiva em 2009 foi de 139,9/100 mil, enquanto que
no ano de 2008 foi de 74,57/100 mil habitantes. A análise dos indicadores demonstra um aumento
do risco do indivíduo vir a desenvolver a doença. Porém, o aumento da incidência da tuberculose
em 2009 em detrimento a 2008 demonstra que o indicador foi eficiente se considerado que o
aumento da busca ativa e a melhora dos diagnósticos colaboraram significativamente para a
identificação e tratamento de 24 novos casos, dos quais 12 receberam alta médica (correspondente
a 50% dos casos notificados), 08 usuários continuam em tratamento, 2 aguardam alta clínica e 2
tiveram alta por óbitos (tendo em vista que o indígena faleceu por outra causa mortis).
Todos os tratamentos de 2009 que receberam alta foram supervisionados pelas EMSI,
especificamente pelo Agente Indígena de Saúde, tendo o alcance da meta em 100%.
Para todos os tipos de tuberculose, verifica-se que 50% das pessoas acometidas com o
agravo encerraram o tratamento por cura, enquanto que na tuberculose Pulmonar positiva (casos
novos com BK+) a alta por cura foi de 100%, em relação à meta programada (90%).
O aspecto relevante para a detecção, controle e tratamento dos casos novos casos de
tuberculose em 2009, foi a realização da ação diagnóstica no Pólo Base de Porto Velho na aldeia
Karitiana, parceira com o Departamento de Saúde indígena- Desai e Secretaria Municipal de Saúde,
ação pontual para a detecção de casos novos, onde foram executadas ações como: buscas de
sintomáticos respiratórios prova tuberculínica (PPD), exames radiológicos e bacteriológicos, pesquisa
de BAAR e cultura, método de Ogawa-Kudow, avaliação clínica e disponibilização de Teste Rápido
para o HIV I e II para os casos positivos em adultos, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde.
Foi adotado como instrumento de estratégia para essa ação pontual, o protocolo “Jorge Meireles”,
desencadeado a partir da detecção de 5 novos casos na referida aldeia, que correspondem a 2% da
população de um total de 257 indígenas da referida aldeia.
Fatores de relevância que dificultaram a eficiência do serviço, diminuindo o impacto das
ações de controle da Tuberculose em sua morbidade:
• Tratamento prolongado (duração mínima de seis meses) diminuindo sua adesão;
• Dificuldade de conscientização dos indígenas pela inexistência de material visual
(álbum-seriado) para a educação em saúde;
•

Resistência para realização dos exames e consultas para que seja dada alta por cura

e não somente pela conclusão da terapia medicamentosa.
A implantação do Programa de Hanseníase teve sua meta realizada em 100% através
das ações básicas de saúde do programa implantado em todos os Pólos Bases. As equipes
multidisciplinares realizaram busca ativa de manchas sugestivas de Hanseníase, educação em saúde
nas aldeias conscientizando e informando sobre o que é a Hanseníase.
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Subação: 30875 – Implementação das ações de Imunização nas aldeias
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Alcançar a
cobertura vacinal
de 90% para as
vacinas Hepatite B
e Tríplice Viral em
crianças de 1 a 4
anos
• Alcançar 80% de
pessoas com
esquema vacinal
completo

• Alcançar a
cobertura vacinal
de 90% para as
vacinas Tetravalente
e Pólio Oral em
crianças < 1 ano
• Alcançar a
cobertura vacinal
de 80% para as
vacinas Tríplice
Viral e Dupla Adulto
em MIF (mulheres
em idade fértil de
10 a 49 anos)
Fonte: Plamsus

PRODUTO

Percentual
de crianças
de 1 a 4
anos
vacinadas
com
Hepatite B e
Tríplice Viral
Percentual
de pessoas
com
esquema
vacinal
completo
Percentual
de crianças
< 1 a no
vacinadas
com tetra e
pólio
Percentual
de MIF com
Tríplice Vital
e Dupla
Adulto

Exercício
Exercício 2009

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

%

90

87,61

97,34

%

80

95,14

118,93

%

90

60,12

66,8

%

80

87,84

109,8%

O objetivo fundamental do Programa Nacional de Imunização (PNI) é vacinar 100% das
crianças que nascem a cada ano, e alcançar a Cobertura Vacinal adequada da população em 80%
dos indígenas sob a abrangência deste DSEI. As metas propostas para 2009 tiveram o desempenho
apresentado no quadro acima.
As vacinas de Hepatite B com esquema completo e Tríplice Viral alcançaram a cobertura
de 87,61%, tendo como meta 90%. Ressalta-se erros de consolidação no sistema de informação
(SIASI). A cobertura vacinal com esquema completo, em 2008, foi de 88%. Para 2009 fez-se a
implementação de ações estratégicas como a inclusão de uma entrada extra em área, totalizando 05
etapas de imunização, em todos os pólos bases. O objetivo foi o fortalecimento das ações de rotina
e a busca dos faltosos para atualização do estado vacinal. Ressalta-se que a referida ação foi de
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grande relevância para o alcance da meta estabelecida, garantindo cobertura superior de 95,14%
de indígenas com esquema completo, considerando todas as variáveis.
Estratificada por pólo base, a meta de cobertura
de 80% de pessoas com esquema vacinal completo,
apresentou o seguinte desempenho: PB de Humaitá/AM 100%, PB de Ji-Paraná – 87,18%, PB de Alta Floresta –
83,33%, PB de Porto Velho – 60% e PB de Guajará-Mirim –
40,10%.
A cobertura de 90% para as vacinas Tetravalente
e Pólio, não pôde ser alcançada pelo não cumprimento do
cronograma de entrada das Equipes em área, especialmente
no Pólo Base de Guajará-Mirim, responsável por 50% da comunidade indígena adstrita a este DSEI.
Ressalta-se ainda erros de consolidação no sistema de informação (SIASI) e dificuldade das equipes
na utilização dos formulários para fechamento da cobertura vacinal.
A cobertura vacinal de Tríplice Viral e Dupla Adulta em mulheres em idade fértil foram
alcançadas em todos os Pólos bases, registrando-se os coeficientes de 87,84 tendo como meta
estabelecida 80%.
O monitoramento das ações desenvolvidas na imunização é realizado trimestralmente
através da análise da cobertura vacinal por aldeias e Pólos Base, onde são avaliados os indicadores
de cobertura vacinal recomendados pelo PNI para cada imunobiológico, buscando identificar
inconsistências que prejudique o alcance da meta. De forma sistemática os dados obtidos (cobertura
vacinal) são consolidados e informados ao Sistema de Informação à saúde Indígena – SIASI e
planilhas de cobertura vacinal.
Estratégias implementadas com vistas ao alcance das metas:
• Entrada extra de vacina pelas equipes – EMSI
• Vacinar mulheres férteis com DT, Hepatite B e Tríplice Viral.
• Resgatar os suscetíveis, tendo como prioridade a faixa etária de 1a 4 anos.
• Monitorar e analisar trimestralmente a cobertura vacinal;
• Capacitar os profissionais para utilização do SIASI;
Devido em parte, à grande diversidade cultural, à dispersão geográfica dessas
comunidades e à necessidade de acondicionamento, conservação e transporte dos insumos e
condições especiais dos imunobiológicos, a operacionalização da imunização torna-se complexa,
principalmente se associado à falta de capacitação e à rotatividade dos profissionais.
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Abaixo quadro (8) das coberturas vacinais de 2008 e 2009, bem como, a meta de
2009.
Quadro 8 – Coberturas vacinais de 2008 e 2009 – Dsei/Pvh
VACINAS

Cobertura 2008

META 2009

Cobertura 2009

POLIOMIELITE (VOP)

98,68%

90%

96,50%

HEPATITE B (HB)

97,35%

90%

94,64%

DIFTERIA E TÉTANO (DUPLA ADULTO)

85,84%

95%

100%

SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA (TRÍPLICE VIRAL)

93,04%

80%

95,16%

BCG

98,95%

90%

99,91%

INFLUENZA (GRIPE)

95,93%

95%

99,34%

FEBRE AMARELA

95,76%

100%

93,95%

PNEUMOCOCO

98,69%

90%

99,91%

VARICELA

98,55%

95%

99,81%

TETRAVALENTE

98,05%

90%

96,02%

ROTAVÍRUS

85,71*

90%

75%

Fonte: SIASI/Dsei Porto Velho

Subação: 30876 – Implantação da Política de Assistência Farmacêutica na Saúde Indígena
Indígena
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Implementar ações
de assistência
farmacêutica para
a promoção do
uso racional de
medicamentos
• Implantar o
Sistema de Estoque
(Siscoesc) de
medicamento
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Nº e Pólos
base com ações
implementadas

Un

5

5

100%

Dsei com
sistema
implantado

Un

1

1

100%
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A ação da assistência farmacêutica do Dsei Porto Velho funciona em espaço recém
projetado no almoxarifado da sede da Core, e tem como objetivo o recebimento e distribuição de
fármacos, material penso, odontológico e outros materiais similares utilizados junto as Casai's, e teve
o alcance de 100% na execução das metas programadas para o exercício de 2009.
Os medicamentos recebidos e disponíveis para distribuição fazem parte do KIT da
Farmácia Básica, adquiridos e encaminhados pelo Desai/MS aos Dsei´s, visando atender as
demandas das Casai's e das equipes multidisciplinares (EMSI). De acordo com o Mapa de Controle
de Medicamentos, o DSEI procede à distribuição para as farmácias dos Pólos Base.
O controle de recebimento e distribuição aos Pólos Base é realizado através do Sistema
de Controle de Estoque e Consumo de Medicamentos (Siscoesc) implantado no DSEI. Projeta-se sua
implantação nos Pólos Base até fevereiro de 2010.
A assistência farmacêutica constituiu-se uma das principais dificuldades para o
gerenciamento e eficiência das ações de saúde em 2009, tendo em vista a inexistência de contrato
local para fornecimento dos medicamentos que não estão contemplados no kit da farmácia básica,
requerendo o estabelecimento de parcerias com a assistência farmacêutica do Estado e dos
Municípios sede dos Pólos Base, a fim garantir o abastecimento do indispensável nas Casai´s, e
somente a partir de setembro, registrou-se o envio da 1ª remessa de medicamentos adquiridos pelo
Desai/MS, contribuindo favoravelmente nos tratamentos de continuidade.
Devido à insuficiência de alguns itens é imprescindível o esforço para a efetivação do
Contrato para aquisição de medicamentos, visando atender os receituários, nos quais constam a
dispensação de medicamentos que não constam na lista básica.

Subação: 30877 – Estruturação da Vigilância Ambiental de Fatores de Riscos Biológicos
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Implantar a
vigilância das
doenças
transmitidas por
vetores
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Pólos base
com
vigilância
implantada

Un

5

5

100%
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O programa de vigilância ambiental tem como objetivo a vigilância e controle
ambiental, pelo manejo e controle das populações animais, visando à profilaxia das zoonoses e
doenças transmitidas por vetores, como também dos conseqüentes agravos e incômodos. A
execução dessa ação voltada à saúde indígena surge como uma medida de intervenção eficaz no
tocante à detecção de qualquer mudança nos fatores do meio ambiente que possam interferir na
saúde humana e ações necessárias à manutenção da qualidade de vida dessa população, atuando
naqueles eventos que envolvem fatores de Risco Biológico (Vetores, Hospedeiros e Reservatórios e
Animais Peçonhentos).
Em 2009 o programa foi implantado nos 05 Pólos base pelas equipes multidisciplinares
de saúde indígena (EMSI), conjuntamente com as demais ações de rotina do programa de saúde da
família indígena, dentro da atenção básica nas aldeias, com enfoque principal nas atividades de
prevenção, vigilância e controle dos agravos.
Foram notificados 05 casos de leishmaniose e 51 acidentes com animais peçonhentos,
prioritariamente as picadas de cobra, seguidas de picada de peixe, vespa, vespões, aranhas e
escorpiões, atingindo em sua maioria indígena do sexo masculino. No mesmo período foram
registradas também 21 mordeduras de cães e morcegos, com 100% dos casos notificados e
acompanhados.
Dentre as principais atividades destaca-se a de busca ativa de casos novos de
leishmaniose, palestras educativas e visitas domiciliares sistematizadas, realizadas pelos enfermeiros,
técnicos em enfermagem AIS, AISAN com visitas sistematizadas às famílias com orientações quanto
medidas corretas de higiene pessoal, alimentar, e ambiental. No roteiro da visita a equipe observa os
matos, os entulhos e a organização das madeiras ao redor das casas e comunidade. Estas
orientações contribuem para limpeza e roçagem, favorável a diminuição acidentes com animais
peçonhentos.
A população indígena apresenta uma maior vulnerabilidade nesse contexto pela
dificuldade de acesso e principalmente pelas grandes distâncias a serem percorridas para o
tratamento adequado em unidade de referência, considerando que o tempo decorrido entre o
acidente e o atendimento é fundamental para o prognóstico do acidentado por animal peçonhento.
Os indígenas agredidos por cães ou animais silvestres são avaliados pelas equipes em
área, se necessário, são referenciados para rede hospitalar ou encaminhados para vacinação.
Dentre as dificuldades encontradas para a operacionalização do programa registra-se a
falta de estrutura nos municípios, falta de sistematização do sistema de referência e contrareferencia, resistência de lideranças quanto à realização da vacinação anti-rábica (consideram que a
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vacina matará os animais), demora no atendimento de ações solicitadas pelos pólos (vacinação
canina e recolhimento de animais em acesso).

Subação: 30858 – Implementação das ações de Saúde Mental na população indígena
Avaliação da meta
Exercício 2009

META
PROGRAMADA

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Física
• Acompanhar os
indígenas que
necessitam de
atendimento no
programa de saúde
mental
Fonte: Plamsus

Nº de
indígenas
acompanhados

Un

98

80

81,63%

As atividades de acompanhamento neurológico aos indígenas são realizadas pelas
Equipes de Saúde da Família Indígena nas aldeias, em conjunto com as ações da atenção básica.
Após a identificação e triagem nas aldeias, os usuários são referenciados aos Centros de Referências
Municipais e/ou Estadual (Centros de Atenção Psicossocial – CAPS e Policlínica Estadual Oswaldo
Cruz) e APAE Municipal, onde são avaliados, e, conforme necessidade, recebem prescrição das
medicações necessárias. Em 2008 encerramos o ano com acompanhamento de 98 indígenas dos 5
pólos bases. A considerar o ano de 2009 o quantitativo de pacientes foi reduzido, justificado pela
suspensão de tratamentos por orientações médicas, fato este que não foi levado em consideração
para o planejamento da meta para 2009.
Atualmente registram-se os seguintes acompanhamentos: No Pólo Base de GuajaráMirim, 18 pacientes; no Pólo Base de Ji-Paraná, 25 pacientes; Sub- Pólo de Jarú, 7 pacientes: Pólo
Base de Humaitá-Am, 13 pacientes Pólo Base de Alta Floresta, 9 pacientes, e Pólo Base de Porto
Velho, 8 pacientes, totalizando 80 pacientes com acompanhamento por distúrbios neurológico.
Destes, 18 não fazem mais uso de medicação controlada. A meta é acompanhar os indígenas que
necessitam de atendimento no programa de saúde mental. A princípio, o programa acompanharia
98 pacientes. Contudo, no percentual de conclusão da meta, ainda registra-se resultado
insatisfatório, tendo em vista a meta pactuada - acompanhar 98 pacientes, não levando em conta os
pacientes que deixaram de ser acompanhado, fato que não foi levado em consideração para o
planejamento da meta para 2009. Ressalta-se o acompanhamento integral de todos os 80 pacientes
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cadastrados, caracterizando o cumprimento da meta, com 100%. Os pacientes são monitorados nas
aldeias pelas equipes com vistas à adesão e continuidade ao tratamento.
As ações de educação em saúde realizadas pelas equipes, como palestras, rodas de
conversas, ou ainda, orientações individuais, contribuem no acompanhamento e auto-cuidado dos
pacientes. No decorrer destas ações a maior dificuldade encontrada foi aquisição das medicações,
visto que o contrato de medicamento do Dsei está em andamento, e por vezes os Pólos Base
encontram dificuldades em adquirir as medicações nas redes municipais. Também se observa
dificuldade na manutenção e acompanhamento de casos especiais que necessitam de suporte de
outros profissionais, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos.
Devido a fatores culturais a aceitação da família indígena perante alguns casos torna-se
uma situação delicada, pois em algumas etnias a cultura interfere no bem estar do cliente, ou seja,
em festas tradicionais o indígena que faz uso de medicação controlada pode deixar de tomar a
medicação para tomar a bebida tradicional “Chicha”, bebida que fermentada apresenta alto teor
alcoólico. Com isso os pacientes que necessitam dos cuidados dos familiares também são afetados,
pois estes abandonam os pacientes para participar das festas.
Entre as ações priorizadas no ano de 2009 destacam-se: apoiar as comunidades
indígenas na identificação dos problemas e acompanhamento dos casos em área indígena;
favorecimento das ações educativas voltadas para as lideranças e famílias indígenas em geral e
público específico.

Execução orçamentária do recurso utilizado com diárias e passagens na execução das
ações.

AREA

Diárias de Servidor –
339014
Recebido

255133
DSEI/PVH

Executado

%

Diárias de Colaborador –
339036
Recebido

Executado

%

Passagens – 339033
Recebido

Executado

%

250.293.04 250.293.04 100.00 141.383.09 141.383.09 100.00 69.248.39 30.448.41 43.97

Fonte: Saeof/Core-RO
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Dsei Vilhena
Subação: 30778 – Capacitação de profissionais na área Indígena do DSEI Vilhena.
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Exercício 2009
Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Física
• Capacitar
Profissionais
profissionais que
Um
155
169
109,03%
Capacitados
atuam na saúde
indígena.
• Realizar eventos
(seminários,
Eventos
reuniões, etc.) para
Um
04
04
100%
realizados
profissionais que
atuam na área de
saúde indígenas.
Fonte: Plamsus
Foi possível capacitar os profissionais do âmbito do Dsei, como também realizar os
eventos programados. Porém, apesar do número satisfatório de profissionais capacitados, não foi
possível realizar todas as capacitações programadas em virtude da não aprovação dos projetos e
falta de instrutores habilitados para as capacitações programadas.
Praticamente todos as capacitações foram realizadas em parceria com as Secretarias
Municipais de Saúde e profissionais de saúde dos pólos base e Dsei.
Dentre os eventos realizados destaca-se a Reunião Técnica de Avaliação do Dsei
Vilhena, período de 10 a 12 de novembro, com a participação de todos os técnicos do Dsei, chefes
de pólos base, conselheiros indígenas e não indígenas, representantes das secretarias municipais de
saúde, da área de abrangência do Dsei, com o objetivo de monitorar e adequar as ações realizadas,
bem como, planejar as ações para o período de novembro e dezembro, a fim de atingir as metas
pactuadas. Foram também apresentadas experiências exitosas dos profissionais de saúde e
conselheiros indígenas (por pólo base).
As principais dificuldades enfrentadas se referem, principalmente, a morosidade na
liberação dos recursos financeiros destinado às capacitações e oficinas de educação em saúde
pactuadas no Plano Distrital; e deficiência de técnicos habilitados e com tempo disponível para
realizar as capacitações.
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Subação: 30880 – Implementação das ações de atenção integral à saúde da mulher e da
criança.
Avaliação da meta

META PROGRAMADA
Física
• Reduzir em 5% a
mortalidade infantil
indígena no DSEI.
• Garantir 04
consultas ou mais
de pré-natal para
60 % das gestantes.
• Investigar 100 %
dos óbitos infantis
no Dsei.
• Garantir a
disponibilização de
exames
citopatológicos
cérvico-vaginais
para 50% das
mulheres indígenas
na faixa etária de
12 a 59 anos.
Fonte: Plamsus

PRODUTO

Coeficiente de
mortalidade
infantil reduzido
Percentual de
gestantes com
04 consultas ou
mais de prénatal realizadas
Percentual de
óbitos infantis
investigados
Percentual de
exames
citopatológicos
cérvico-vaginais
realizados em
mulheres de 12
a 59 a

Exercício 2009

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

/1000

37,20

36,80

101,08%

%

60

69,70

116,17%

%

100

100

100%

%

50

63,14

126,28%
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O coeficiente de Mortalidade Infantil esperado para o ano de 2009 é de 37,2 óbitos em
menores de 01 ano em 1000 nascidos vivos. O coeficiente de Mortalidade Infantil alcançado no ano
de 2009 é de 36,8 óbitos em menores de 01 ano em 1000 nascidos vivos, ou seja, sendo 10 óbitos
em menores de 1 ano em 272 nascimentos.
nascimentos
Do total de óbitos, ocorreram 04 óbitos
óbitos no período perinatal (menores de 07 dias), os
quais, na maioria, não são evitáveis. Para a redução destes óbitos foram implementadas ações de
acompanhamento às gestantes, parto, puerpério e acompanhamento dos recém-nascidos. De igual
importância também diz respeito à promoção de intervenções multisetoriais dirigidas à melhoria das
condições de vida e de saúde das mulheres, ações estas de difícil governabilidade.
No período póspós-neonatal (infantil tardia), que compreende os óbitos de 28 dias a
menores de 01 ano, ocorreram 04 óbitos.
óbitos Para a redução destes óbitos foram implementadas as
ações de assistência integral à saúde da criança, tais como: Programa de combate à IRA, diarréia,
crescimento/desenvolvimento, imunização, com o fortalecimento de parcerias firmadas com as
Pastorais da Saúde e Secretarias Municipais de Saúde quanto ao acompanhamento das crianças e
fornecimento de complementação alimentar, especialmente no pólo base de Vilhena. No entanto, a
redução dos óbitos desta faixa etária, bem como, de 1 a 4 anos, continua sendo um grande desafio
para os profissionais que atuam na atenção à saúde indígena, pois as causas subjacentes desses
óbitos estão intimamente vinculados às condições de saúde e nutrição, nível de escolaridade e de
vida da mulher e da família, garantia do aleitamento materno e alimentação/nutrição adequada às
crianças no primeiro ano de vida, principalmente após o desmame.
O número de óbitos em menores de 1 ano está concentrado no pólo base de Vilhena
(07 óbitos), o qual apresenta grande índice de crianças desnutridas, em virtude da insuficiência de
alimentos nas aldeias.
Referente a cobertura de gestantes com consultas de pré-natal, a meta é garantir 04
consultas ou mais de pré-natal para 60% das gestantes. A meta alcançada foi de 69,7 % das
gestantes com 4 consultas ou mais.
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O gráfico 9 abaixo apresenta o percentual de cobertura de gestantes com 4 ou mais
consultas de pré- natal no ano 2009, por pólo base.

Gráfico 9 – Cobertura de 04 consultas ou mais de prépré-natal para gestantes por pólo base
DSEI Vilhena, ano 2009
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Fonte: SIASIWEB, Dsei Vilhena 2009

Em relação a investigação de óbitos infantis, todos os óbitos infantis são investigados
juntamente com os profissionais que atuam nas aldeias e Casai’s, em parceria com a equipe de
vigilância
ilância epidemiológica e Comitês da cada município de referência.
Nos exames de PCCU, a meta do DSEI é realizar 656 exames de PCCU, ou seja 50%
das mulheres em idade fértil (1.312). Foram realizados 829 (63,2 %) exames no âmbito do DSEI
Vilhena, sendo 58 de 110 MIF do PB Aripuanã, 290 de 495 MIF do PB Cacoal, 211 de 232 MIF do
PB Juína e 270 de 475 MIF do PB Vilhena.
As principais dificuldades foram:
• Insuficiência de veículos para realização das ações de rotina nas aldeias, como prépré
natal, assistência a puérpera,
rpera, recém-nascido
recém
e crianças menores de 05 anos;
• Grande número de adolescentes grávidas, sendo ainda mais difícil iniciar o pré-natal
pré
no 1º trimestre, bem como realizar um acompanhamento satisfatório, com número ideal de consultas
de pré-natal e realização
ção dos exames de rotina;
• Morosidade na entrega dos resultados dos exames, principalmente PCCU e exames
de rotina das gestantes;
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• Comunidade não sensibilizada, especialmente as mulheres e cônjuges quanto a
importância da realização do pré-natal e PCCU;
• Falta de sensibilização dos Agentes Indígenas de Saúde quanto a importância de
realizar a pesagem mensal dos menores de 05 anos e encaminhar a gestante para iniciar o prénatal; Bem como aldeias sem a presença do AIS, dificultando o acompanhamento da clientela.
Aspectos que favoreceram o desenvolvimento da ação:
• Participação efetiva dos profissionais de saúde nas atividades educativas, as quais
visam a sensibilização da comunidade quanto a importância da realização do pré-natal, exame
PCCU, inclusive o exame de mamas e acompanhamento da criança;
• Parceria com as Secretarias Municipais no atendimento à gestante, mulher e criança,
inclusive para a realização do PCCU;
• Parcerias estabelecidas com as secretarias municipais de saúde quanto a inclusão dos
profissionais de saúde do DSEI nas realizações da capacitações sobre Saúde da Mulher e da
Criança;
• Parceria com os conselheiros indígenas quanto a identificação precoce das gestantes;
• Garantia dos Kits e de materiais educativos pra realização dos exames Preventivos do
câncer do colo uterino, bem como a sensibilização das indígenas da importância desta ação;
• Investigação dos óbitos em mulher em idade fértil e infantil, proporcionando
informações quanto as reais necessidades para adequação do serviço oferecido.
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Subação:
Subação: 30915 – Implementação de ações de Atenção à Saúde Bucal para a População
Indígena.
Avaliação da meta

META PROGRAMADA

PRODUTO

Física
• Alcançar cobertura
de 52,2% da
população indígena
com escovação
dental
supervisionada.
• Realizar 02
procedimentos
odontológicos
assistenciais básicos,
em média.
• Alcançar cobertura
de 50 % na
população indígena
com 1ª consulta
odontológica.
Fonte: Plamsus

Percentual da
população
com
escovação
supervisionad
a
Procedimento
s
odontológico
s por
indígena
Percentual da
população
com 1ª
consulta
odontológica

Exercício 2009

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

%

52,20

18,90

36,21%

Un

2

1,39

69,55%

%

50

58,60

149,49%

A meta de atender 52,2% da população indígena com escovação supervisionada
equivale a 2.777 escovações supervisionadas em indígenas por mês e 33.324 ao ano. Foram
realizadas 6.286 escovações supervisionadas no ano de 2009, representando apenas 18,9 %,
%, da
meta pactuada.
Para a realização dessa atividade o dentista do pólo precisa de outros profissionais que
permaneçam nas aldeias para verificar se os índios estão realizando a escovação supervisionada.
Somente no Pólo Base de Juína havia odontólogo na equipe, os demais só foram contratados depois
de abril (P.B Cacoal) e maio (PB Aripuanã e Vilhena).
A falta de insumos necessários para a realização das atividades foi um dos fatores que
dificultou o alcance desta meta, pois neste ano o Dsei Vilhena recebeu os insumos somente a partir
de agosto.
Outro entrave é a ausência dos agentes indígenas de saúde (AIS) em algumas aldeias.
Com o objetivo de aumentar a quantidade de escovações, no último trimestre foram
realizadas ações de sensibilização dos odontólogos e demais profissionais de saúde quanto a
importância da escovação supervisionada.

92

A 1° consulta programática compreende na realização de anamnese, preenchimento da
ficha clínica individual (ficha 4) com o objetivo de realizar o planejamento para tratamento
odontológico. A meta foi realizar 2.660 consultas no ano, o que representa 50 % da população
indígena. Foram realizam 3.121 consultas no ano de 2009, representando 58,6 % da população
com a 1ª consulta realizada.
A meta de realizar 02 procedimentos odontológicos assistenciais básicos por indígena,
em média, representa 10. 640 procedimentos. Foram realizados 7.320 procedimentos no período
de janeiro a dezembro, representando 68,8% da meta pactuada, ou seja, 1,39 procedimentos por
indígena.
indígena O número insuficiente de profissionais durante o ano para a realização desse
procedimento, já que o cirurgião-dentista é quem realiza os procedimentos nas aldeias, prejudicou o
alcance dessa meta. As vagas só foram preenchidas em maio.Outras dificuldades encontradas
foram: escasso número de viagens realizadas este ano, a falta de material de consumo e
necessidade de conserto de equipamentos.
De acordo com relatos dos dentistas que atendem nas aldeias, muitas pessoas não
terminam o tratamento porque saem com frequência da aldeia, principalmente na etnia Cinta Larga
que se deslocam frequentemente para a região de garimpo.
De acordo com o levantamento realizado pode ser observado que o agravo mais
comumente encontrado é a presença de dentes com cavidades (cárie) e em menor proporção a
doença periodontal. A quantidade de pessoas com dor de dente ainda é grande, o que demonstra
indicador ruim. O que pode ser observado é que existe resolutividade no atendimento das pessoas
que iniciam o tratamento odontológico. Em função da descontinuidade nos serviços, foi que a
contratação dos profissionais só se deu a partir de maio, em três dos quatro pólos base sob adstrição
deste DSEI.
Podemos observar que o número de dentes cariados, perdidos e obturados, na faixa
etária de 12 anos, diminuiu comparado ao ano de 2007, segundo informações obtidas por meio do
programa de saúde bucal no SIASI (ficha 4).
Em relação às referências para tratamento especializado, encontramos dificuldade para
realizá-los, pois em nenhum município sob adstrição do Dsei Vilhena conta com o CEO (Centro de
Especialidade Odontológica.
Como avanço em 2009 a implantação do programa de saúde bucal no SIASI e
SISCOESC, pois desta forma foi possível inserir dados e emitir relatórios mais confiáveis e controlar o
estoque dos insumos enviados pelo Desai ao Dsei.
Observa-se que ainda existe muita dificuldade para o tratamento odontológico no
indígena, pois demanda tempo e estrutura, o que dificilmente a aldeia possui. Além disso, a equipe
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encontra muita dificuldade em deslocar-se para a aldeia, pois a quantidade de veículos é insuficiente
e o espaço para o transporte dos equipamentos (consultórios odontológicos) é, muitas vezes,
insuficiente no veículo. Outras dificuldades são as estruturas inadequadas nas aldeias e a
insuficiência de logística. A maioria das aldeias não possui energia elétrica e muitas não possuem
local adequado para o atendimento odontológico curativo. As aldeias são muito distantes uma da
outra e o acesso, em determinadas épocas do ano é extremamente difícil, às vezes não é possível o
deslocamento em função das péssimas condições das estradas. Outro fator que dificulta o
atendimento é o hábito que o índio tem de mudar-se constantemente, ou ausentar-se da aldeia por
tempo indeterminado. Muitas vezes a equipe desloca-se para a aldeia e a maioria dos índios está no
garimpo, por exemplo.
Alguns aspectos favoreceram o desenvolvimento da ação: aquisição de escova, creme
dental, fio dental cimento de ionômero de vidro pelo Desai; em 2009 foram recebidos 6 (seis)
consultórios fixos para serem instalados nas aldeias sob adstrição do Dsei Vilhena; a contratação de
profissionais para atuar nos pólos bases deste Dsei; parceria com as secretarias municipais de
Cacoal e Comodoro, especialmente.

Subação: 30784 – Implementação das ações de controle das DST/Aids nas áreas indígenas.
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
PROGRAMADA
Física
• Intensificar a
utilização do teste
rápido para o HIV
nos pólos base.

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Número de
Pólos base
com ações
intensificadas

Un

4

4

100%
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• Monitorar e
acompanhar as
ações de controle
das DST e AIDS nos
pólos base
Fonte: Plamsus

Número de
Pólos base
com ações
monitoradas

Un

4

4

100%

No ano de 2009, o distrito conseguiu implementar o Programa de DST/AIDS e Hepatites
no DSEI, com base nas necessidades e características culturais locais nos 04 Pólos base. Todas as
ações do programa DST e Aids são avaliadas mensalmente nos 04 pólos base pelas equipes
multidisciplinares de saúde indígena e técnicos do Dsei. Todos os enfermeiros das equipes
multidisciplinares e os enfermeiros das Casai´s utilizam os testes rápidos para os indígenas atendidos
nos programas DST, Aids, hepatites virais, saúde da mulher, tuberculose e para busca ativa de casos
soropositivos para o HIV e ou com Aids nas aldeias prioritárias e área do garimpo. Mensalmente os
pólos base encaminham o mapa de estoque ao Dsei, o qual consolida e encaminha o mapa a
Coordenação Estadual DST Aids para a devidas providências e para repor o estoque necessário.
Não há dificuldade de articulação com as unidades de saúde de referência, SAE´s,
Coordenações Municipais e Estaduais de DST/AIDS, as ações de prevenção, vigilância e assistência
são realizadas de forma integrada com os Pólos base e Dsei.
A utilização do preservativo ainda é bastante restrita, como também acontece na
comunidade não indígena.

O uso do preservativo em algumas comunidades indígenas é

bastante restrito devido à interferência da “religião”;
O uso abusivo do álcool é de conhecimento de todos profissionais de saúde desde a
implantação do Dsei.

No entanto, as EMSI´s têm muita dificuldade em abordar o assunto nas

aldeias em virtude das lideranças, AIS e professores serem os maiores consumidores do álcool, com
também, pelo fato de não estarem habilitados para tratar o tema com segurança por falta de
capacitação. O uso do álcool é mais observado em jovens, lideranças e AIS, que são exatamente as
pessoas que tem maior poder aquisitivo e acesso às cidades circunvizinhas, onde o álcool é
adquirido com facilidade. Esse é um problema identificado em todas as aldeias do Dsei, no entanto,
nas aldeias do Povo Nambikwara do Pólo base de Vilhena a situação é mais crítica. Estão sendo
desenvolvidas algumas atividades em parceria com o CAPS (Centro de Apoio Psicossocial) dos
municípios de referência, em especial no município de Vilhena.
Em todos os municípios de referência dos pólos base: Cacoal, Vilhena, Juína e Aripuanã
há uma grande circulação de indígenas. No entanto, a circulação de indígenas no município de
Cacoal é bem maior. Neste município há 02 associações indígenas (Povo Cinta Larga e Suruí) e o
distrito do Riozinho, onde também residem em média 350 indígenas.
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O deslocamento de indígenas para a cidade ocorre devido à vários fatores: problemas
relacionados à saúde, aquisição de alimentos e bens de consumo, participação em festas e eventos
não indígenas. As lideranças possuem casas nas aldeias e na cidade, facilitando o deslocamento
para a cidade. Outros indígenas se hospedam nas associações ou até mesmo nas Casai’s. A vida
destes indígenas é praticamente igual ao do não indígena, tanto na moradia quanto no modo de
vida, onde o uso do preservativo é bastante restrito e o fluxo à cidade é intenso.
Os principais fatores que facilitaram o desenvolvimento dessa ação, foram,
principalmente: as parceria com as Secretarias Municipais de Saúde para a realização de atividades
educativas junto a comunidade indígena e capacitação de profissionais; disponibilização de
preservativos para a comunidade indígena por meio das Coordenações Municipais de DST/Aids;
disponibilização de material educativo para realização de atividades educativas por meio do DESAI e
projetos desenvolvidos; disponibilização de teste rápido anti -HIV, insumos e medicamentos;
disponibilização de consultas e exames nas unidades de saúde de referência para diagnóstico e
tratamento das DST´s; participação efetiva dos profissionais de saúde nas atividades educativas, as
quais visam a sensibilização da comunidade quanto a importância da prevenção das
DST´s/HIV/Aids e hepatites virais.
Há ainda dificuldades: na insuficiência de
veículos para realização das ações de rotina nas aldeias; em
acompanhar os portadores crônicos de hepatite B, pois em
virtude de não apresentarem sintomas, não consideram
importante

o

acompanhamento;

na

utilização

do

preservativo; na grande circulação de indígenas; e o grande
consumo de álcool, especialmente em jovens, lideranças e
AIS.

Subação: 30897 – Implementação das Ações de Controle da Malária em área indígena.
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Manter o mesmo
número de casos de
malária na
população indígena
do DSEI.
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Número de
casos

Un

404

748

-85,15%
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No período de janeiro a dezembro de 2008 foram registrados 404 casos de malaria em
indígenas no âmbito do DSEI. No período de janeiro a dezembro de 2009 foram registrados 1.214
casos de malária, sendo 748 em indígenas e 466 em não indígenas, houve um aumento de
considerável de casos de malária, comparado ao ano anterior, de 62,9 em 2008 para 110,7 casos
de malária em 1000 habitantes em 2009.
Os casos de malária estão concentrados na aldeia Roosevelt (Garimpo Lage) do
município de Espigão D´Oeste, onde foram registrados 969 casos de malária, 79,8 % dos casos.
Os principais entraves para o não alcance da meta são: a existência de garimpo de
diamante na área indígena; a grande circulação de pessoas na área do garimpo, indígenas e não
indígenas; a insuficiência de recursos humanos para o desenvolvimento das ações de campo de
forma continua na aldeias, em especial no garimpo e aldeias circunvizinhas ao garimpo,
principalmente em virtude do encerramento de contrato dos servidores contratados pela Asdefal para
atuar nas equipes de controle de endemias; o numero insuficiente de viaturas para atender as
equipes.
As principais ações desenvolvidas no controle da malária estão voltadas para atividades
educativas, prevenção, busca ativa de casos, investigação, diagnostico, tratamento e controle
vetorial.
Foram priorizadas as atividades na área de abrangência do garimpo Laje, na aldeia
Roosevelt e aldeias circunvizinhas do garimpo quanto ao controle dos focos, identificação e
tratamento de casos de malária. A implementação das ações de controle da malária está voltada
para o planejamento e avaliação periódica das ações de controle da malária, priorização da
vigilância permanente e melhora no controle vetorial, diagnóstico e tratamento supervisionado.
É importante salientar que é necessário manter constante vigilância em todas as aldeias,
em especial na área do Garimpo Laje, pois com a circulação de não indígenas e indígenas de várias
etnias à procura de riqueza mineral existente naquela localidade, a ocorrência de surtos de malária é
inevitável. Não foi possível manter a equipe permanentemente no garimpo por motivos de segurança
pessoal, como também por falta de veículos, acessibilidade e condições de trabalho.
O número reduzido de agentes de endemias para atender toda a área de abrangência
do Dsei, insuficiência de material para a realização dos trabalhos entomológicos, falta de
alojamento e segurança das equipes, principalmente na área do Garimpo Lage – Aldeia Roosevelt,
deficiência de veículos, depreciação dos veículos existentes e as estradas em péssimas condições de
tráfego, dificultam o desenvolvimento das ações de controle da malária e o cumprimento da metas
estabelecidas no Plano Distrital.
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Aspectos que favoreceram a realização das atividades: o pessoal capacitado; suficiência
de insumos para as ações de vigilância e controle da malária, exceto entomologia; parceria com
algumas Secretarias Municipais de Saúde, Ministério Público e Polícia Federal; tratamento da malária
de não indígenas que estão em área indígena.

Subação: 30895 – Implementação das ações de controle da Tuberculose e Hanseníase nas
áreas indígenas.
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Detectar e
examinar 100 %
dos sintomáticos
respiratórios
• Alcançar o
percentual de
92,8% de cura dos
casos novos de
tuberculose
• Implantar o
programa de
Hanseníase nos
pólos base
• Alcançar o
percentual de 100
% de tratamento
supervisionado, de
todos os casos de
tuberculose
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Percentual de
sintomáticos
respiratórios
detectados

%

100

191,30

191,3%

Percentual de
cura alcançado

%

93

93,30

100,54%

Número de
pólos base com
programa
implantado

Un

4

4

100%

Percentual de
tratamento
supervisionado
alcançado

%

100

100

100%

A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil, principalmente na
população indígena. Historicamente a tuberculose representou uma proeminente causa de morbi98

mortalidade entre os grupos indígenas da região, contribuindo para o declínio populacional de
algumas etnias.
Durante os anos de 2004, 2005 e 2007, juntamente com as parcerias estabelecidas
com as Secretarias Municipais de Saúde dos municípios de referência, Fiocruz e Secretaria Estadual
de Saúde do Estado de Rondônia e Mato Grosso, foram implementadas as ações de busca ativa de
sintomáticos respiratórios, tratamento supervisionado (Dots), controle de contatos, capacitação dos
profissionais e outras atividades para implementação do programa de controle da tuberculose e de
pesquisa.
Apesar de ter sido possível desenvolver todas as
etapas conforme programado para 2009, há dificuldade para
o controle da doença em área indígena devido ao modo de
vida (convivência nas malocas), alta susceptibilidade dos
indígenas, grande número de contatos para controle da
doença, tratamento prolongado, entre outros. Com a falta de
veículos, dificuldade de acesso e falta de profissional
habilitado em algumas aldeias (AIS), torna-se difícil a
supervisão do tratamento de alguns casos, onde alguns indígenas permanecem na Casai para a
realização do tratamento supervisionado, no entanto muitos não aceitam ficar muito tempo na
Casai.
Referente a primeira meta, o programada era examinar 100% do número de
sintomáticos respiratórios esperados para a população indígena, ou seja, 130 indígenas, o que
representa 2 % da população. No período de janeiro a dezembro foram identificados e examinados
243 sintomáticos respiratórios, representando 191,3%
191,3 da meta pactuada. Todos os pólos superaram
o programado, conforme demonstrado no gráfico 10 e quadro a seguir.
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Gráfico 10 – Distribuição
Distribuição do número de sintomáticos respiratórios examinados por Pólo Base/Dsei
Base/Dsei
Vilhena – ano 2009 (%)
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PB Aripuanã
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Fonte: SIASI/Dsei Vilhena

PB ARIPUANA
Pactuado

Atingido

13

14

PB CACOAL
Pactuado

45

Atingido

118

PB JUINA
Pactuado

31

Atingido

PB VILHENA
Pactuado

37

41

Atingido
Atingido

74

DSEI VILHENA
Pactuado

130

Atingido

243

Fonte: SIASI/DSEI Vilhena

No tratamento supervisionado, dos 27 casos de novos de tuberculose identificados e
tratados durante o ano de 2009, todos foram supervisionados.
O percentual de cura foi realizado
real
pelo estudo de coorte,, ou seja, cura dos casos
notificados de abril de 2008 a março de 2009. No período de abril de 2008 a março de 2009
foram notificados e tratados 16 casos de tuberculose, sendo 08 do PB Cacoal, 07 do PB de Juína e
01 caso do PB Vilhena;
lhena; 15 tiveram alta por cura e 01 alta por óbito (Doença Pulmonar Obstrutiva
Crônica) do PB Cacoal, refletindo num percentual de cura de 93,3%.
O programa de hanseníase está implantado nos 4 pólos base, porém, não há casos
notificados de hanseníase nesse
se Dsei. Somente houve 01 caso notificado em 2005 no PB de Cacoal.
Foram implementadas ações de busca ativa de hanseníase em todos os pólos base. Nenhum caso
foi detectado.

100

As parceria com as Secretarias Municipais de Saúde na capacitação dos profissionais de
saúde e no acompanhamento dos pacientes e contatos, por meio da disponibilização de consultas,
exames e medicamentos, garantindo o tratamento e acompanhamento dos pacientes e contatos e a
parceria com lideranças e conselheiros indígenas na sensibilização da comunidade quanto a
importância do tratamento supervisionado, foram as aspectos que favoreceram a implementação
dessa ação.

Subação: 30860 – Implementação das Ações de Imunização nas aldeias.
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Alcançar cobertura
vacinal de 85%
para as vacinas
Tetravalente e Pólio
Oral em crianças
menores de 01
ano.
• Alcançar 90 % de
pessoas com
esquema vacinal
completo no DSEI

• Alcançar cobertura
vacinal de 95 %
para as vacinas
Tríplice Viral e
Dupla Adulto em
MIF (10 a 49 anos).

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Percentual
de crianças
< 1 ano
vacinadas
com tetra e
pólio

%

85

91,40

107,53%

%

90

98,80

109,78%

%

95

99,40

104,63%

Percentual
de pessoas
com
esquema
vacinal
completo
Percentual
de MIF
vacinadas
com Tríplice
Viral e Dupla
adulto
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• Alcançar cobertura
vacinal de 95%
para as vacinas
Hepatite B e Tríplice
Viral em crianças
de 1 a 4 anos de
idade.

Percentual
de crianças
de 1 a 4
anos
vacinadas
com
Hepatite B e
Tríplice Viral

%

95

97,20

102,32%

Fonte: Plamsus

Dentre as ações desenvolvidas pelo DSEI para a promoção a saúde e prevenção e
controle de doenças, a imunização se constitui uma das ações prioritárias. No entanto, sua
operacionalização é complexa, devido em parte, a grande diversidade cultural, a dispersão
geográfica dessas comunidades, a alta rotatividade dos profissionais de saúde e a necessidade de
acondicionamento, conservação e transporte, em condições especiais, dos imunobiológicos.
Desde 2005 o planejamento das vacinas é realizado por meio do SIASI; todos os cartões
de imunização da população indígena estão digitados no SIASI – módulo imunização, o qual é
atualizado sistematicamente e serve para planejamento das ações de imunização, bem como para o
levantamento da cobertura vacinal.
Apesar das dificuldades, a vacinação é realizada de forma rotineira pelas equipes
multidisciplinares (EMSI´s), as quais realizam ações de imunização em todas as viagens, conforme
calendário de vacinação da população indígena e planejamento de vacinas (SIASI).
A cobertura vacinal da vacina Pólio foi de 91,4% e de Tetra: 91,4 %. A cobertura
vacinal é adequada (>95 %) para praticamente para todas as vacinas e faixas etárias, exceto para
os menores de 01 ano de idade, levando em consideração as dificuldades enfrentadas.
O gráfico 11 a seguir apresenta a cobertura do esquema vacinal completo, por faixa
etária e por pólo base.
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Gráfico 11 – Esquema Vacinal Completo por faixa etária e Pólo Base
DSEI Vilhena, 2009
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Fonte: SIASI/Dsei Vilhena

As ações que mais impactaram no bom desempenho dessa ação foram: levantamento
mensal dos faltosos conforme planejamento das ações de imunização do SIASI; intensificação da
busca ativa de faltosos em todas as viagens as aldeias e em indígenas
indígenas que estão na Casai, bem
como Viagens para vacinar os faltosos (etapinha); e realização de busca ativa de indígenas
vacinados nas Unidades Básicas de Saúde de referência.
Principais dificuldades na implementação da ação:
• Deficiência de veículos para realizar
realizar as atividades de vacinação conforme
programado, principalmente no 1º trimestre;
• Dificuldade de acesso devido à má conservação das estradas, principalmente no
período chuvoso;
• Circulação dos indígenas entre as aldeias e aldeia/cidade, dificultando a atualização
a
dos esquemas vacinais dos indígenas;
• Atraso na formalização dos contratos com empresas terceirizadas para contratação
dos motoristas e conserto dos veículos.
A parceria com as secretarias municipais de saúde, com o fornecimento de
imunobiológicos,
s, seringas, cartões de vacinas, termômetros, caixas de isopor, etc., para a realização
das ações de imunização nas aldeias, bem como, a disponibilização de vagas nas capacitações em
sala de vacina para os profissionais de saúde dos pólos Bases e Casai de abrangência do DSEI, tem
sido fundamental na implementação dessa ação.
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Abaixo, o quadro 9 das coberturas vacinais de 2008 e 2009, bem como, a meta de
2009.

Quadro 9 – Coberturas vacinais de 2008 e 2009 – Dsei/Vil
VACINAS

Cobertura 2008

META 2009

Cobertura 2009

POLIOMIELITE (VOP)

98,3%

90%

98,8

HEPATITE B (HB)

99,1%

90%

99,5

DIFTERIA E TÉTANO (DUPLA ADULTO)

98,9%

95%

99,7

SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA (TRÍPLICE VIRAL)

83,4% (2 doses)

80%

98,0

BCG

99,9 %

90%

100,0

INFLUENZA (GRIPE)

89,7%

95%

98,0

FEBRE AMARELA

95,9 %

100%

99,5

PNEUMOCOCO

99,1%

90%

99,3

VARICELA

98,4%

95%

99,6

TETRAVALENTE

98,6%

90%

98,8

ROTAVÍRUS

82,1%

90%

82,9

Fonte: SIASI/Dsei Vilhena

Subação: 30815 – Implantação
Implantação das ações de Assistência Farmacêutica
Farmacêutica para o subsistema
de S. Indígena
Indígena.
ígena.
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Implementar ações
de assistência
farmacêutica no
DSEI para
promoção do uso
racional de
medicamentos
• Implantar o
Sistema de
Controle de
Estoque
(SISCOESC) no
DSEI.
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Número de
Pólos com
assistência
farmacêutica
implementadas

Un

4

4

100%

DSEI com
sistema
implantado

Un

1

1

100%

104

A implementação das ações de assistência farmacêutica se faz necessária,
principalmente, em virtude da necessidade de sensibilizar a comunidade indígena e profissionais de
saúde, que atuam no âmbito do Dsei, quanto as Políticas Públicas da Assistência Farmacêutica para
um melhor entendimento das ações desenvolvidas e capacitação dos AIS e técnicos de enfermagem
quanto ao acondicionamento, preparo e administração de medicamentos.
O programa foi implantado em dezembro, após o repasse de instruções quanto a
operacionalização pelo farmacêutico do Dsei Porto Velho, tendo em vista que o técnico do Dsei
Vilhena foi capacitado pela farmacêutica do Dsei Vilhena.
As parcerias com as secretarias municipais foram importantes na implementação dessa
ação.
Pontua-se como principais dificuldades, o transporte dos medicamentos aos pólos base
pela falta de veículo adequado e realizar o controle de estoque dos medicamentos e insumos nas
aldeias.

Subação: 30896 – Estruturação da Vigilância Ambiental de fatores de Riscos Biológicos.
Avaliação da meta
Exercício
Exercício 2009

META
PROGRAMADA

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Física
• Implementar a
vigilância das
doenças e agravos
transmissíveis por
vetores
(leishmaniose, raiva
e acidentes com
animais
peçonhentos) nos
pólos base.
Fonte: Plamsus

Número de
Pólos com
vigilância
implementada

Un

4

4

100%

Em todos os pólos base são desenvolvidas ações de vigilância de doenças e agravos
transmitidos pelos vetores, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde – Centro de
Controle de Zoonoses e vigilância epidemiológica.
Por meio das equipes de endemias dos pólos base e Dsei, bem como, com a parceria
das Secretarias Municipais de Aripuanã e Juína, as quais cederam vacinadores, foi realizada
105

campanha de vacinação nas aldeias de sua área de abrangência. Em 2009 foram vacinado
.058
vacinados
nado 1.058
(100 %) cães contra a raiva e 254 (96,9 %) gatos.
gatos.
Apesar das medidas alternativas adotadas na implementação das ações com vista ao
alcance das metas estabelecidas, bem como, o envolvimento de toda equipe responsável pela a
assistência da saúde indígena, muitas foram as dificuldades enfrentadas no decorrer desse exercício.
Além das apresentadas em cada ação, ressalta-se ainda: dificuldade para a realização das Reuniões
de Conselho Local e Distrital de Saúde Indígena. Antes o recurso disponível para a realização das
reuniões estava previsto no convênio entre a Funasa e a ONG Asdefal. Com o término do convênio
em março/2009, este recurso foi enviado pelo Desai ao Distrito, que deveria realizar essas reuniões.
De inicio, não se sabia como deveria operacionalizar as reuniões locais na aldeia, em relação a
compra de alimentos e a contratação de cozinheira, bem como, o deslocamento dos indígenas de
outras aldeias, para o local da reunião. Foi solicitada orientação ao setor competente no
Desai/Presidência, o que foi informado que ainda não se havia realizado nenhuma reunião dessas
com o serviço sendo comprado pela Funasa, mas somente com a conveniada e que não poderiam
ajudar. Dessa forma, e pela necessidade de realização da reunião devido à pressão do Presidente do
Conselho, foi solicitado ao Desai, com a devida justificativa, que a reunião fosse realizada com o
pagamento de diárias, reduzindo o número de dias, no caso da reunião local e permanecendo os
dias já programados, para a Distrital. Ver-se-á de que forma será possível a realização dessas
reuniões no próximo exercício, 2010.

Outros agravos de relevância

Tracoma

O tracoma é um importante problema de saúde pública, enquanto causa de morbidade,
deficiência visual e cegueira, em grande parte dos países subdesenvolvidos. É uma das doenças de
maior disseminação no mundo. A Organização Mundial de Saúde estima a existência de 146
milhões de pessoas com o tracoma no mundo, dos quais 5,9 milhões são cegos.
O Dsei Vilhena vem trabalhando para controle deste agravo desde 2005. O inquérito e
tratamento, em toda a população, foi realizado nos meses de abril e julho de 2005. No pólo base
de Vilhena e, a partir de 2006, todas as equipes multidisciplinares foram capacitadas, conforme
protocolo do Ministério da Saúde e as atividades, como: avaliação, diagnóstico, tratamento e
controle do agravos, foram desenvolvidas nas demais aldeias dos Pólos base do Dsei.
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Desde 2005 já foram diagnosticados e tratados 583 casos de tracoma no âmbito do
Dsei; no ano de 2005 foram diagnosticados e tratados: 93 casos; ano 2006: 239 casos; ano 2007:
172 casos; ano 2008: 24 casos e em 2009: 55 casos novos de tracoma.
Em 2006 foi realizado inquérito em todas as aldeias, porém a cobertura foi de 63% da
população residente nas aldeias em virtude dos ausentes no período da avaliação. Nas aldeias que
apresentaram mais de 10% de casos positivos, foi realizado tratamento em massa da população.
Há dificuldades no controle deste agravo, em virtude dos fatores de risco, claramente
associados à sua ocorrência, serem as baixas condições sócio- econômicas e ambientais, já que a
transmissão ocorre de pessoa a pessoa, por meio do contato direto com as mãos contaminadas com
secreção ocular ou contato indireto por meio de objetos contaminados. Em decorrência das
condições precárias de moradia, escassez de água, hábitos de higiene inadequados, falta de
produtos de limpeza, habitação com aglomerado de pessoas e constante contato entre si, o controle
é difícil e é de suma importância a realização de ações educativas e o fornecimento de produtos
para a higiene pessoal e doméstica, a fim de que haja eficácia no tratamento e conseqüentemente o
controle deste agravo.
No ano de 2009 foram diagnosticados 55 casos de tracoma no Dsei Vilhena, sendo que
todos os casos estão localizados no Pólo Base de Juína. As equipes de saúde do referido pólo
realizaram inquérito para busca de novos casos em 36 aldeias das 42 aldeias existentes no Pólo
Base, totalizando 1153 indígenas examinados.

Também foram realizadas oficinas com as

comunidades explicando a importância da realização do exame. Como nos anos anteriores percebese uma prevalência em crianças (menores de 10 anos). Conforme rotina no atendimento do tracoma
é realizado dois controles para avaliação dos casos: um após 06 meses do início do tratamento e
outro após 12 meses. Foram realizados 18 controles, 32,7% do total.
Cabe ressaltar que os casos foram notificados a partir do mês de maio e que alguns
casos o prazo da realização do primeiro controle ainda não venceu.

Hipertensão arterial e diabetes mellitus

As doenças cardiovasculares estão entre as maiores causas de óbito no Brasil. A
hipertensão arterial pode ser encarada como uma doença ou como um fator de risco para o
desenvolvimento de doenças do coração e os fatores de risco como o sedentarismo, o tabagismo e a
alimentação inadequada, diretamente relacionados ao estilo de vida, são responsáveis por mais de
50% do risco total de desenvolver algum tipo de doença crônica.
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A detecção destes agravos crônicos tem aumentado muito ao longo dos últimos anos
na população indígena, bem como a mortalidade por doenças cardiovasculares e diabetes. Para
tanto, é de suma importância o desenvolvimento de ações voltadas para a prevenção e controle
destes agravos.
Os casos de hipertensão detectados no Dsei ocorrem predominantemente na população
masculina, 59,3 % dos casos, e nas etnias Nambikwara (47,8%) e Cinta Larga (28,3 %). O pólo
base de Vilhena possui o maior número de casos: 56; Cacoal: 34 casos; Aripuanã: 14 e Juína: 9
casos.
Os casos de diabete mellitus se concentram basicamente na população Cinta Larga –
75 % dos casos. São do sexo M – 53,3 %. O número de casos de diabetes atendidos pelos pólos de
Juína, Aripuanã, Cacoal e Vilhena é de 36 diabéticos.
Há dificuldade para a prevenção destes agravos, em virtude dos maus hábitos de vida,
como alimentação rica em gorduras, açucares, alimentos industrializados e falta de exercícios físicos.
Este quadro é mais grave no Povo Cinta Larga, já que o Garimpo Lage – Aldeia
Roosevelt se localiza em suas terras e com a melhora do poder aquisitivo, ocorreu o aumentado de
consumo destes produtos, em especial os industrializados, refletindo também no sobre-peso de
alguns indígenas.
O monitoramento dos casos existentes é bastante prejudicado, em virtude de
deslocamento de muitos indígenas para o garimpo e pela dificuldade de conseguir sensibilizar os
indígenas da importância quanto a mudança dos hábitos alimentares, como a necessidade de
realizar um tratamento contínuo, já que são agravos crônicos.

Execução orçamentária do recurso utilizado com diárias e passagens na execução das
ações.

AREA

Diárias de Servidor –
339014
Recebido

255134
DSEI/VIL

Executado

Diárias de Colaborador –
339036
%

Recebido

276.179.74 276.179.74 100.00 118.147.80

Executado

%

Passagens – 339033
Recebido

Executado

%

118.147.80 100.00 159.077.84 55.680.60 35.00

Fonte: Saeof/Core-RO
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PROGRAMA: 0750 – Apoio Administrativo

Tipo de programa

Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais

Objetivo geral

Não Definido
Prover os órgãos da União dos meios administrativos para
implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Objetivos específicos
Gerente do programa

Não se aplica

Responsável pelo programa
no âmbito da UJ
Indicadores ou
parâmetros utilizados para
avaliação do programa
PúblicoPúblico-alvo (beneficiários)

Carlos Luiz Barroso Junior
Não possui
Governo

Ação: 2000 – Administração da Unidade
Tipo da Ação
Finalidade

Descrição

Atividade
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.
A atividade padronizada “Administração da Unidade” substitui as antigas
atividades 2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 Manutenção de Serviços de Transportes, 2002 - Manutenção e
Conservação de Bens Imóveis, 2003 - Ações de Informática.
Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza
administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem
a um programa finalístico. Essas despesas, quando claramente associadas
a determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; quando
não puderem ser apropriadas a uma ação finalística, mas puderem ser
apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na ação
Gestão e Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem
ser apropriadas nem a um programa nem a uma ação finalística, devem ser
apropriadas na ação Administração da Unidade (2000).
Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo;
manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da
União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos
ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação,
sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos
e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de
passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações
gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar
subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para
discussão, formulação e divulgação de políticas etc.; produção e edição de
publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas
públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da
unidade.
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Unidade Responsável
pelas Decisões
Fundação Nacional de Saúde
Estratégicas
Coordenador
Carlos Luiz Barroso Junior
Nacional da Ação
Coordenador Regional
Josafá Piauhy Marreiro
da Ação
Unidade Executora

Departamento de Administração - DEADM

Subação: 30755 – Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional –
PCSMO.
PCSMO.
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Implantar o
PCMSO na Core
com
desenvolvimento
de pelo menos
uma ação, sendo
ela ginástica
laboral
Financeira
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado
Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Core com
ação
implantada

UN

01

0

0%

R$

20.000,00

0

0

Com vistas a implantação do PCMSO foi elaborado projeto para implantação de
ginástica laboral na sede da Core e feita articulação com instituições parceiras para o
desenvolvimento de atividades voltadas para a saúde ocupacional, além da elaboração de outros
projetos para o desenvolvimento de atividades voltadas a saúde ocupacional.
No período de 15 a 18/09/09 foi realizada a "Semana de Implementação da
Qualidade de Vida no Trabalho", com desenvolvimento de palestras e atividades voltadas à saúde
do trabalhador, numa parceria com a Faculdade São Lucas. Apesar de o programa ter sido
implantado, com a realização do evento, não houve tempo hábil para tramitação do processo
licitatório para a implantação da ação de ginástica laboral, que era a meta acordada no Plano
Operacional. Dessa forma, a meta não foi considerada alcançada, ficando para o próximo
exercício.
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Subação: 30776 – Melhoria do Ambiente de Tr
Trabalho - Laudo de Avaliação Ambiental da
Core--RO
Core
Avaliação da meta
META
PROGRAMADA
Física
• Implementar
medidas corretivas
apontadas no
laudo de Avaliação
Ambiental na
Core/RO.
Financeira
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado
Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Medidas
Implementadas

%

50

30

60%

R$

170.000,00

168.648,15

No primeiro semestre foi implementado 30% das medidas previstas. Considerou-se a
implementação de 30% das medidas, no primeiro semestre, em razão dos processos estarem em
andamento naquele momento, criando a expectativa de conclusão. Porém, das medidas previstas
(instalação de extintores, construção de elevador, instalação de rampas de acesso, adequação das
calçadas e acessos laterais, iluminação interna e externa, moldura dos condicionadores de ar e
faixas antiderrapantes dos degraus das escadas) foram, efetivamente, instalados os extintores e está
sendo construído o elevador, cujo contrato foi prorrogado, com previsão de conclusão para
maio/2010. Os demais processos em andamento não foram concluídos, em alguns casos, por falta
de tempo hábil para conclusão do processo licitatório.
•

Processo de iluminação - o processo homologado, tendo recurso interposto pela empresa
vencedora da maior quantidade de itens;

•

Processo do elevador - houve prorrogação de prazos, com conclusão prevista para
maio/2010;

•

Processo de construção de rampas e adequação dos acessos - Não houve tempo hábil para
conclusão do processo licitatório;

•

Processo de instalação de molduras dos condicionadores de ar - falta de empresas
devidamente habilitadas no Sicaf para execução dos serviços;

•

Processo de instalação de faixas antiderrapantes - processo não concluso. A inexistência de
lotação de procurador nesta regional foi o que mais contribuiu para o atraso ou a não
conclusão dos processos.

•

Os processos estão em andamento havendo a necessidade de disponibilidade de dotação
orçamentária para implementação das medidas nesse exercício.
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PROGRAMA: 0016 – Gestão da Política de Saúde
Tipo de 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 públicas
setoriais a avaliação e controle dos programas na área de saúde.

Gerente do programa
programa

Márcia Bassit Lameiro da Costa Mazzoli

Responsável pelo programa
no âmbito da UJ

Sheila Rezende e Carlos Luiz Barroso Junior

Indicadores ou
parâmetros utilizados para
avaliação do programa
PúblicoPúblico-alvo (beneficiários)

Governo

Ação: 4572 – Capacitação
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação
Tipo da 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

Treinamento, qualificação e requalificação de servidores, buscando a
manutenção dos padrões de qualidade do serviço público.

Unidade Responsável
pelas Decisões
Estratégicas
Estratégicas

Fundação Nacional de Saúde
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Coordenador Nacional
Carlos Luiz Barroso Junior
da Ação
Coordenador Regional
Josafá Piauhy Marreiro
da Ação
Unidade Executora

Departamento de Administração - DEADM

Subação: 30775 – Capacitação de Servidores Públicos Federais
Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação da Core de Rondônia.
Avaliação da meta

META PROGRAMADA
Física
• Promover a
participação de 225
servidores públicos
federais em exercício
na Core RO em
eventos de
capacitação.
• Capacitar servidores
públicos federais da
Core RO.
Financeira
Fonte: Plamsus

Exercício 2009

PRODUTO

UNIDADE
DE
MEDIDA

Programado

Realizado

Programado
/Realizado

Participações
em eventos

Un

225

179

79,56 %

Servidor
Capacitado

Un

120

120

100%

R$

176.845,50

135.000,00

76,34%

O Setor de Capacitação dentro de suas competências regimentais tem promovido ações
de Capacitação direcionadas aos servidores desta Core, atendendo a um processo permanente de
aprendizagem, para que o mesmo possa contribuir para o desenvolvimento das competências
institucionais por meio do desenvolvimento das competências individuais e, desse modo, promover o
desenvolvimento de pessoal.
As capacitações realizadas fazem parte do Plano Anual de Capacitação – PAC 2009.
A meta estabelecida para o número de servidores capacitados (conforme indicado no
quadro acima) teve seu alcance de 100% de execução. Porém, se todos os eventos programados
tivessem sido realizados, essa meta teria superado o programado em torno de 20%.
Na meta em que se promoveu a participação de servidores em eventos de Capacitação,
o percentual de alcance foi de 79,56% do programado, em função de algumas situações que serão
citadas a seguir:
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Entre os meses de setembro a dezembro/2009 houve o cancelamento de 05 eventos em
função da inexistência de teto orçamentário para o pagamento das diárias e passagens. Além disso,
houve também a impossibilidade da participação de servidores no Congresso de Perícia Médica,
devido o processo de capacitação demandar inscrição no evento e deslocamento para outro Estado.
Neste caso o processo é remetido á Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos-Coder
na presidência da Funasa, para emitir parecer técnico e após todo o procedimento administrativo
encaminhar á Procuradoria Geral Federal da Funasa em Manaus/Am.
Apesar de todos os prazos terem sido cumpridos para iniciar um processo dessa
natureza, o fato da Core não dispor de Procurador lotado na sede, dificultou o trâmite do processo
e, conseqüentemente, impossibilitou a participação dos servidores em eventos, cujo processo
necessitasse de parecer jurídico.
Não foi possível, ainda, a realização de nenhum evento de Capacitação para na Saúde
Indígena que demandasse contratação de serviço. Isto, porque os projetos aprovados só retornaram
no mês de setembro/09, os quais foram encaminhados para análise jurídica, retornando no dia
27.10.09. Porém, o evento estava com data prevista para iniciar no dia 09.11.09 e, mesmo que
fosse realizado o pregão eletrônico, devido os prazos legais, não haveria condições de realizar a
capacitação ainda nesse mês de novembro. Poderia então adiar para dezembro, não fosse as
semanas de recesso do Natal, o que não favorecia o cumprimento da carga horária de 120hs, o
que acabou por inviabilizar completamente a realização do projeto.
Foram ainda cancelados 2 eventos devido a impossibilidade de deslocamento do
Instrutor.
Entre as capacitações realizadas , destaca-se a Capacitação em Gestão e Fiscalização
de Contratos na Administração Pública, realizado nesta regional e tendo como público alvo
servidores da área meio (Administração), com o intuito de oportunizar aos servidores da Funasa que
atuam como gestores ou fiscais de contratos, reflexões sobre sua prática na execução dos contratos
administrativos no âmbito da Instituição, bem como, conhecer, por meio da realização de exercícios
simulados, o módulo do Sistema de Contratos – Sicon no Siasg, realizar, de modo simulado, as
etapas que competem ao Gestor e ao Fiscal, no Sistema de Contratos Sicon/Siasg, no portal
comprasnet.
A partir desse evento foi criado na sede da Core o Setor de Gestão de Contratos
(Gescon), a fim de subsidiar as atividades de fiscalização dos contratos demandados no âmbito da
Core.
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Abaixo, registros de algumas capacitações realizadas na sede da Core.

Gráfico
Gráfico 12 – Eventos de Capacitações realizados
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Eventos realizados
pela Coder/BSB

10
45
0

17

21

7

Outros

Fonte: Funasa/Direh/Secap-RO
Os dados informados no gráfico 12 acima se referem ao número de capacitações
elaboradas e realizadas pelo Setor de Capacitação e Coder/BSB, eventos estes em que houve a
participação de servidores da Core, também tivemos outros Eventos em que promovemos a
participação deste servidores através de parceiras com outros Órgãos Públicos, tais como: Ministério
da Saúde, Ministério das Cidades, Secretária Estadual de Saúde, Ministério Público e CGU.
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2.4 – Desempenho operacional
2.4.1 – Programação orçamentária

As informações referentes à Programação e Execução orçamentária, apresentadas nos quadros a seguir, constantes nos itens 2.4.1.2 e 2.4.1.3,
foram fornecidas pela presidência da Funasa.

2.4.1.1 –Identificação da Unidade Orçamentária (UO) responsável pela programação das UJ
Denominação das Unidades Orçamentárias
Coordenação Regional de Rondônia - Core/RO
Core/RO

Código da UO
36211

Código SIAFI da UGO
255022
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2.4.1.2 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Execução

Exercício: 2009
Base: 22-JAN-2010
Órgão da UG Executora
Mês de Referência

36211
DEZEMBRO

UG Executora

255022 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RO
Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
Programa de Trabalho

Grupo de Despesa

Provisão
Recebida

Empenhos
Emitidos

Crédito
Empenhado
Liquidado

Valores Pagos

09272008901810001

PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

21.814,80

0,00

0,00

21.814,80

10122012222720001

GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

921.604,06

921.604,06

664.417,47

658.387,12

10122015022720001

GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.097.602,16

1.097.602,16

1.088.420,73

1.057.746,55

133.918,74

133.918,74

111.382,91

111.382,91

10122075020000001

ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL

23.551,29

0,00

0,00

23.551,29

1.178.747,57

1.178.747,57

1.165.878,73

1.165.878,73

4 INVESTIMENTOS
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4 INVESTIMENTOS

175.375,03

175.375,03

20.001,38

20.001,38

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

184.572,29

184.572,29

89.631,53

89.631,53

82.223,95

82.223,95

82.223,95

82.223,95

3.120,00

3.120,00

3.120,00

0,00
421.100,91

10122128722720001

GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL

10128001645720001

CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO
3 OUTRAS
E REQUALIFICACAO
DESPESAS CORRENTES
- NACIONAL

10131128746410001

PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA - NACIONAL

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10302015038690001

ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A POPULACAO INDIGENA
4 INVESTIMENTOS
- NACIONAL

1.341.059,36

1.341.059,36

423.813,60

10423015061400001

VIGILANCIA E SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS POVOS INDIGENAS - NACIONAL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11.951,64

11.951,64

11.951,64

11.951,64

10423015087430001

PROMOCAO, VIGILANCIA, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA - NACIONAL
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8.483.730,23

8.483.730,23

8.143.954,00

7.952.802,99

10511128776840001

SANEAMENTO BASICO EM ALDEIAS INDIGENAS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE
4 AGRAVOS
INVESTIMENTOS
- NACIONAL

6.105.396,83

6.105.396,83

1.940.603,99

1.542.272,39

10541012269080001

FOMENTO A EDUCACAO EM SAUDE VOLTADA PARA O SANEAMENTO AMBIENTAL - 3NACIONAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

61.480,64

61.480,64

61.480,64

61.480,64
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2.4.2 – Execução orçamentária
2.4.2.1 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários da UJ

Saldos empenhados, pagos, liquidados a pagar, a liquidar

Exercício: 2008
Base: 03-FEV-2009
Órgão da UG Executora
Mês de Referência

36211
DEZEMBRO

DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO POR UNIDADE GESTORA
UG Executora
255022

Modalidade de Licitação

RO 03 Tomada de preço

Despesas
Empenhadas

Despesas
Liquidadas

960.039,51

695.039,51

255022

06 Dispensa de licitação

616.743,32

529.185,38

255022

07 Inexigível

221.630,56

210.810,98

255022

08 Não se aplica

1.535.680,39

1.535.680,39

255022

09 Suprimento de fundos

255022

12 Pregão

255022 Total

108.718,61

108.718,61

9.321.788,02

9.113.453,06

12.764.600,41

12.192.887,93

Saldos empenhados, pagos, liquidados a pagar, a liquidar

Exercício: 2009
Base: 22-JAN-2010
Órgão da UG Executora
Mês de Referência

36211
DEZEMBRO

DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO POR UNIDADE GESTORA
UG Executora Modalidade de Licitação
255022

RO 02 Convite

Despesas
Empenhadas

Despesas
Liquidadas

28.864,44

0,00

255022

03 Tomada de preço

1.251.472,08

431.920,32

255022

04 Concorrência

6.318.378,04

1.979.432,16

255022

06 Dispensa de licitação

766.375,92

677.131,98

255022

07 Inexigível

75.035,55

69.788,70

255022

08 Não se aplica

1.765.761,94

1.765.761,94

255022

09 Suprimento de fundos

98.206,22

98.206,22

255022

12 Pregão

9.476.688,31

8.784.639,25

19.780.782,50

13.806.880,57

255022 Total
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2.4.2.2 – Despesas Correntes e de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários da UJ

Execução

Exercício: 2008
Base: 03-FEV-2009
Órgão da UG Executora
Mês de Referência

36211
DEZEMBRO

UG Executora

255022 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RO

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa e elemento de despesa - Restos a pagar não processados

Grupo de Despesa

Elemento de Despesa

Empenhos
Emitidos

Despesas
Empenhadas

Crédito
Empenhado
Liquidado

Provisão
Recebida

Restos a Pagar
não processados
Valores Pagos
Inscritos

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

0,00

29.391,03

0,00

29.391,03

29.391,03

0,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

739.284,45

739.284,45

739.284,45

772.899,18

739.284,45

0,00

30 MATERIAL DE CONSUMO

2.136.053,50

2.136.053,50

1.902.267,96

2.216.664,35

1.617.107,68

222.128,43

33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

416.423,15

416.423,15

375.298,72

422.924,78

373.508,02

16.004,50

36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

171.285,36

171.285,36

171.285,36

210.116,71

166.585,36

6.100,00

37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

3.082.516,09

3.082.516,09

3.082.516,09

3.124.375,28

2.883.418,89

0,00

39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

5.543.469,35

5.543.469,35

5.246.666,84

5.641.000,59

5.069.714,95

77.733,39

48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
4 INVESTIMENTOS

51 OBRAS E INSTALACOES - OP.INT.ORC.
52 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - OP.INTRA-ORC.

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

0,00

665.017,81

665.017,81

665.017,81

665.017,81

665.017,81

0,00

3.231,10

3.231,10

3.231,10

3.231,10

3.231,10

0,00

0,00

0,00

0,00

4.415.224,16

0,00

2.973.389,37

7.249,60

7.249,60

7.249,60

55.000,00

7.249,60

346.211,13
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Execução

Exercício: 2009
Base: 22-JAN-2010
Moeda: REAL (Em unidade monetária)
Órgão da UG Executora
36211
Mês de Referência
DEZEMBRO

UG Executora

255022 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RO
Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa e elemento de despesa
Empenhos
Emitidos

Crédito
Empenhado
Liquidado

Valores Pagos

Restos a Pagar não
processados
Inscritos

0,00

0,00

45.366,09

0,00

Grupo de Despesa

Natureza da Despesa

Provisão
Recebida

1

319008

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

45.366,09
45.366,09

0,00

0,00

45.366,09

0,00

339014

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.369.406,54

1.369.406,54

1.369.406,54

1.369.406,54

0,00

3

339030

MATERIAL DE CONSUMO

1.485.584,22

1.485.584,22

1.232.396,37

1.157.222,48

253.187,85

3

339033

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

242.107,36

242.107,36

128.275,14

128.275,14

113.832,22

3

339036

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

418.484,96

418.484,96

418.484,96

413.586,36

0,00

3

339037

LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

2.977.437,87

2.977.437,87

2.977.437,87

2.959.302,92

0,00

3

339039

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

5.486.822,40

5.486.822,40

5.142.830,02

5.010.061,92

343.992,38

3

339047

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

4.692,28

4.692,28

4.692,28

4.692,28

0,00

3

339048

OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

1.535,00

1.535,00

1.535,00

1.535,00

0,00

3

339092

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

24.279,77

24.279,77

24.279,77

24.279,77

0,00

3

339093

INDENIZACOES E RESTITUICOES

5.182,14

5.182,14

5.182,14

5.182,14

0,00

3

339139

OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC.

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1 Total
3

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3 Total
4

449051

OBRAS E INSTALACOES

4

INVESTIMENTOS

449052

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4

449092

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

4 Total
Total geral

9.500,00

9.500,00

6.558,60

6.558,60

2.941,40

12.025.032,54

12.025.032,54

11.311.078,69

11.080.103,15

713.953,85

7.564.576,88

7.564.576,88

2.377.214,80

1.978.883,20

5.187.362,08

189.683,08

189.683,08

117.097,08

114.384,39

72.586,00

1.490,00

1.490,00

1.490,00

1.490,00

0,00

7.755.749,96

7.755.749,96

2.495.801,88

2.094.757,59

5.259.948,08

19.826.148,59

19.780.782,50

13.806.880,57

13.220.226,83

5.973.901,93
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2.4.3 – Evolução de Gastos Gerais
RONDÔNIA
EVOLUÇÃO DOS GASTOS GERAIS

DESCRIÇÃO

GASTOS
2007

2008

2009

DIARIAS NO PAIS

727.785,99

739.284,45

1.369.406,54

PASSAGENS PARA O PAIS

237.373,09

310.185,55

166.542,40

86.364,94

135.932,03

360.711,21

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

871.537,95

751.448,81

387.768,34

LIMPEZA E CONSERVACAO

976.810,48

733.167,41

998.734,57

1.526.649,74

1.597.899,87

1.590.934,96

DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS

VIGILANCIA OSTENSIVA
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fatura - Cartão Pagto Gov. Fed
Sq Cartão Pagto Gov Federal
SUPRIMENTOS DE FUNDOS
TOTAL

-

3.630,00

-

68.577,32

-

55.217,76

-

32.578,03

57.168,14

38.340,00

68.095,00

41.097,71

173.931,81

108.718,61

98.206,22

4.707.371,32

4.480.939,76

5.125.787,85
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2.4.4 – Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ

Função

Subfunção

Programa

Ação

Tipo
da
ação

10

511

1287

10GC

P

10

10

511

512

1287

8007

7684

10GG

P

P

Subação
(Nº e
denominação
da Subação)
32517 Implantação e
Melhorias de
Serviços de
Saneamento em
Escolas Públicas
Rurais

32595 Saneamento
Básico em
Aldeias
Indígenas

32597 Implantação e
Melhoria de
Sistemas
Públicos de
Manejo de
Resíduos Sólidos

Execução Física
Descrição da Meta

Analisar projeto de
exercícios anteriores

• Acompanhar
Agente Indígena
de Saneamento
(Aisan)
• Realizar
manutenção nos
sistemas de
saneamento
implantados nas
aldeias
• Beneficiar aldeias
com saneamento
básico
• Acompanhar da
obras de exercícios
anteriores
• Acompanhar
convênio de
exercícios
anteriores
• Analisar projeto de
exercícios
anteriores

Produto

Un.
medida

Projeto
Analisado

Execução Financeira

Meta
Prevista

Meta
Realizada
alizada
Re

Meta Prevista

Meta
Realizada

un

1

1

2.030,00

1.798,50

Aisan
acompanhado

Un

134

134

Manutenção
realizada

Un

239

243
7.370.683,83

6.104.435,53

Aldeia
beneficiada

Un

86

72

Obra
acompanhada

%

50

50

Convênio
acompanhado

Un

1

1
4.398,48

2.510,17

Projeto
analisado

Un

2

1
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Função

10

10

Subfunção

512

512

Programa

0122

0122

Ação

10G
D

10GE

Tipo
da
ação

P

P

Subação
(Nº e
denominação
da Subação)

32235 Implantação e
Melhoria do
Sistema de
Abastecimento
de Água

30796 Implantação e
Melhorias de
Sistemas
Públicos de
Esgotamento
Sanitário

Execução Física
Descrição da Meta
• Realizar visitas
técnicas de
acompanhamento
de convênios
• Apoiar o
beneficiamento de
famílias
• Analisar projeto
(pleito de 2009)
• Analisar projeto de
exercícios
anteriores
• Acompanhar
convênios de
exercícios
anteriores
• Realizar visitas
técnicas
preliminares
• Realizar visita
técnica de
acompanhamento
de convênios
• Apoiar o
beneficiamento de
famílias
• Analisar projeto
(pleito de 2009)
• Realizar visitas
técnicas de
acompanhamento
• Analisar projeto de
exercícios

Produto

Un.
medida

Visita realizada

Meta
Prevista

Meta
Realizada
alizada
Re

Un

4

3

Família
beneficiada

Un

3.747

748

Projeto
analisado

Un

7

6

Projeto
analisado

Un

15

12

Convênio
acompanhado

Un

8

8

Visita realizada

Un

4

1

Visita realizada

Un

5

5

Família
beneficiada

Un

450

0

Projeto
analisado

Un

1

1

Visita realizada

Un

2

2

Projeto
analisado

Un

7

7

Execução Financeira
Meta Prevista

Meta
Realizada

39.598,32

25.439,35

13.195,44

7.756,18
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Função

Subfunção

Programa

Ação

Tipo
da
ação

Subação
(Nº e
denominação
da Subação)

Execução Física
Descrição da Meta

Produto

Un.
medida

Visita realizada

Meta
Prevista

Meta
Realizada
alizada
Re

Un

1

1

Convênio
acompanhado

Un

2

2

Obra
acompanhada

Un

1

0

Visita realizada

Un

2

2

Convênio
acompanhado

Un

15

15

Projeto
analisado

Un

3

3

Visita realizada

Un

5

5

Município
beneficiado

Un

15

8

Execução Financeira
Meta Prevista

Meta
Realizada

3.657,76

1.239,00

21.992,40

20.665,96

57.126,42

29.324,23

anteriores

10

10

10

512

512

541

0122

0122

0122

20AF

7652

6908

A

P

A

30817 - Apoio
ao Controle da
Qualidade da
Água para o
Consumo
Humano

32516 Implantação de
Melhorias
Sanitárias
Domiciliares
para Prevenção
e Controle de
Agravos

30781 Fomento à
Educação em
Saúde Voltada
para

• Realizar visita
técnica preliminar
• Acompanhar
convênio de
exercícios
anteriores
• Apoiar a
implantação de
laboratório de
referência para
controle da
qualidade da água
• Realizar visitas
técnicas
preliminares
(exercícios
anteriores)
• Acompanhar
convênio
(exercícios
anteriores)
• Analisar projeto
(exercícios
anteriores)
• Realizar visita
técnica de
acompanhamento
• Assessorar
municípios na
implantação de
Núcleos de
Educação em
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Função

10

Subfunção

512

Programa

1138

Ação

3883

Tipo
da
ação

P

Subação
(Nº e
denominação
da Subação)
Saneamento
Ambiental

32535 Implantação e
Melhoria de
Serviços de
Drenagem e
Manejo
Ambiental para
Prevenção da
Malaria.

Execução Física
Descrição da Meta

Produto

Un.
medida

Município
beneficiado

Meta
Prevista

Meta
Realizada
alizada
Re

Un

35

30

Município
beneficiado

Un

33

33

Diagnóstico
realizado

Un

3

3

Projeto
analisado

Un

5

5

Visita realizada

Un

1

1

Convênio
acompanhado

Un

6

4

Visita realizada

Un

3

3

Execução Financeira
Meta Prevista

Meta
Realizada

8.796,96

4.080,39

Saúde
• Apoiar
tecnicamente
municípios com a
implantação de
ações de
educação em
saúde
• Apoiar
tecnicamente
municípios
contemplados no
PAC, com
elaboração dos
PESMs
• Realizar
diagnóstico
situacional em
comunidades de
áreas especiais
(resex e assent)
• Analisar projetos
de exercícios
anteriores
• Realizar visita
técnica preliminar
• Acompanhar
convênios de
exercícios
anteriores
• Realizar visitas
técnicas de
acompanhamento
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Função

10

10

10

Subfunção

423

423

302

Programa

0150

0150

0150

Ação

6140

6140

3869

Tipo
da
ação

A

A

P

Subação
(Nº e
denominação
da Subação)

30779 - Dsei
Porto Velho Implementação
das ações de
Vigilância
Alimentar
Nutricional nas
Áreas Indígenas.

30878 - DSEI
Vilhena Implementação
das ações de
Vigilância
Alimentar e
Nutricional dos
Povos Indígenas

30783 - Dsei
Porto Velho Estruturação de
Unidade de
Saúde para
Atendimento à
População
Indígena

Execução Física
Descrição da Meta
• Alcançar a
cobertura de
acompanhamento
do estado
nutricional das
crianças menores
de 5 anos
• Alcançar a
cobertura de
acompanhamento
do estado
nutricional das
gestantes
• Alcançar a
cobertura de
acompanhamento
do estado
nutricional das
crianças menores
de 5 anos.
• Alcançar a
cobertura de
acompanhamento
do estado
nutricional das
gestantes.
• Estruturar unidade
de saúde – Casai
Porto Velho
• Dotar e fortalecer
a Casai Porto
Velho com
equipamentos e
materiais

Produto

Un.
medida

Criança
acompanhada

%

Meta
Prevista

Meta
Realizada
alizada
Re

60

74,29

Gestante
acompanhada

%

50

68,24

Criança
acompanhad
a

%

75

59,5

Gestante
acompanhada

%

75

57,3

Unidade
estruturada

Un

1

1

Unidade
equipada

Un

1

Execução Financeira
Meta Prevista

Meta
Realizada

11.951,64

11.951,64

11.951,64

11.951,64

1.341.059,36

1.341.059,36

1
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Função

Subfunção

Programa

Ação

Tipo
da
ação

Subação
(Nº e
denominação
da Subação)

Execução Física
Descrição da Meta

Produto

Un.
medida

Meta
Prevista

Meta
Realizada
alizada
Re

Execução Financeira
Meta Prevista

Meta
Realizada

212.981,21

212.981,21

8.483.730,23

8.483.730,23

permanentes

10

302

0150

3869

P

10

423

0150

**8743

A

10

423

0150

**8743

A

10

423

0150

**8743

A

10

423

0150

**8743

A

30879 - DSEI
• Estruturar
Vilhena (reformar) 1
Estruturação de
unidade de saúde
Unidade de
Unidade
(Pólo Base de
Saúde para
estruturada
Un
1
1
Vilhena
atend. à pop
(reformada)
ind - Reforma
PB
VILHENA
Esta Ação (8743) é executada por meio de subações realizadas pelos Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (Dsei). Os valores ao lado representam a execução financeira da ação
e, nas linhas
linhas abaixo mostrarão a execução física, discriminada por Subações e dividida por
distritos
distritos – Dsei/Porto Velho e Dsei/Vilhena.
Dsei/Vilhena.
Dsei/Porto Velho
• Realizar eventos
Eventos
para profissionais
Un
10
12
realizados
que atuam na
30797 –
saúde indígena
Capacitação de
• Realizar
profissionais na
capacitações de
área indígena
Profissionais
Un
172
64
profissionais que
capacitados
atuam na saúde
indígena
30818 –
• Manter as aldeias
Percentual de
Estruturação do
com dados
aldeias
Sistema de
%
100
100
atualizados
atualizadas por
Informações mensalmente
lote
SIASI
30857 Coeficiente de
• Reduzir em 5% a
Implementação
mortalidade
mortalidade
/1000
27
51,1
das ações de
infantil
infantil indígena
Atenção Integral
reduzido
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Função

10

Subfunção

423

Programa

0150

Ação

**8743

Tipo
da
ação

A

Subação
(Nº e
denominação
da Subação)
à Saúde da
Mulher e da
Criança

30816 –
Implementação
da ação de
Atenção à
Saúde Bucal

Execução Física
Descrição da Meta
• Realizar a
cobertura de 4 ou
+ consultas de
pré-natal por
gestantes
• Investigar 90% dos
óbitos infantis
• Aumentar a
cobertura em 20%
de exames
citopatológicos em
mulheres
indígenas de 12 a
59 anos
• Realizar 2
procedimentos
odontológicos
assistenciais
básicos, em média
no Dsei
• Alcançar a
cobertura de 60%
da população
indígena com 1ª
consulta
odontológica
• Alcançar a
cobertura de 50%
na população
indígena com
escovação dental
supervisionada

Produto

Un.
medida

Média de
consultas
realizadas por
gestantes

Meta
Prevista

Meta
Realizada
alizada
Re

Un

4

3,4

Percentual de
óbito infantil
investigado

%

90

100

Percentual de
mulheres com
PCCU
realizados

%

28

60

Média de 2
procedimentos
odontológicos
realizados por
indígena

Un

2

1,12

Percentual da
população
com 1ª
consulta
odontológica

%

60

60,5

Percentual de
população
com
escovação
supervisionada

%

50

144

Execução Financeira
Meta Prevista

Meta
Realizada
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Função

10

10

Subfunção

423

423

Programa

0150

0150

Ação

**8743

**8743

Tipo
da
ação

A

A

Subação
(Nº e
denominação
da Subação)
30835 –
Implementação
das Ações de
Controle da
DST/Aids nas
áreas indígenas
30855 –
Implementação
das ações de
controle da
Malária em
áreas indígenas

30856 –
Implementação
das ações de
Controle da
Tuberculose e
Hanseníase

Execução Física
Descrição da Meta
• Monitorar e
acompanhar as
ações de controle
das Dst/Aids e
Hepatites Virais
nos Pólos Base
• Intensificar a
utilização dos
testes rápidos de
Hiv, em 100% dos
pólos base
• Reduzir em 15% os
casos de malária
na população
indígena
• Detectar e
examinar 100%
dos sintomáticos
respiratórios
• Detectar, pelo
menos, 80% dos
casos estimados
de tuberculose
• Alcançar o
percentual de
100% de
tratamento
supervisionado, de
todos os casos de
tuberculose
• Alcançar o
percentual de 90%
de cura dos casos

Produto

Un.
medida

Nº de pólos
com ações
monitoradas

Meta
Prevista

Meta
Realizada
alizada
Re

Un

5

5

Nº de pólos
com ações
intensificadas

Un

5

5

Nº de casos
reduzidos

Un

1.111

820

Un

190

376

%

80

95

Percentual de
tratamento
supervisionado
alcançado

%

100

100

Percentual de
cura dos casos
novos

%

90

84,61

Nº de
sintomáticos
respiratórios
detectados
Percentual de
casos
estimados de
tuberculose
detectados

Execução Financeira
Meta Prevista

Meta
Realizada
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Função

10

Subfunção

423

Programa

0150

Ação

**8743

Tipo
da
ação

A

Subação
(Nº e
denominação
da Subação)

30875 –
Implementação
das ações de
Imunização nas
aldeias

Execução Física
Descrição da Meta

Produto

novos de
tuberculose
• Implantar o
programa de
hanseníase no
Dsei
• Alcançar a
cobertura vacinal
de 90% para as
vacinas Hepatite B
e Tríplice Viral em
crianças de 1 a 4
anos
• Alcançar 80% de
pessoas com
esquema vacinal
completo

alcançados

• Alcançar a
cobertura vacinal
de 90% para as
vacinas
Tetravalente e
Pólio Oral em
crianças < 1 ano
• Alcançar a
cobertura vacinal
de 80% para as
vacinas Tríplice
Viral e Dupla
Adulto em MIF
(mulheres em
idade fértil de 10 a
49 anos)

Un.
medida

Meta
Prevista

Meta
Realizada
alizada
Re

Dsei com
programa
implantado

Un

1

1

Percentual de
crianças de 1 a
4 anos
vacinadas com
Hepatite B e
Tríplice Viral

%

90

87,61

Percentual de
pessoas com
esquema
vacinal
completo

%

80

95,14

Percentual de
crianças < 1 a
no vacinadas
com tetra e
pólio

%

90

60,12

Percentual de
MIF com
Tríplice Vital e
Dupla Adulto

%

80

87,84

Execução Financeira
Meta Prevista

Meta
Realizada
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Função

10

10

10

Subfunção

423

423

423

Programa

0150

0150

0150

Ação

**8743

**8743

**8743

Tipo
da
ação

A

A

A

Subação
(Nº e
denominação
da Subação)
30876 –
Implantação da
Política de
Assistência
Farmacêutica
na Saúde
Indígena

30877 –
Estruturação da
Vigilância
Ambiental de
Fatores de
Riscos
Biológicos
30858 –
Implementação
das ações de
Saúde Mental
na população
indígena

30778 –
Capacitação de
profissionais na
área Indígena
do DSEI Vilhena

Execução Física
Descrição da Meta
• Implementar ações
de assistência
farmacêutica para
a promoção do
uso racional de
medicamentos
• Implantar o
Sistema de
Estoque (Siscoesc)
de medicamento
• Implantar a
vigilância das
doenças
transmitidas por
vetores

Produto

Un.
medida

Nº e Pólos
base com
ações
implementadas

Meta
Prevista

Meta
Realizada
alizada
Re

Un

5

5

Dsei com
sistema
implantado

Un

1

1

Pólos base
com vigilância
implantada

Un

5

5

Un

98

80

Um

155

169

Um

04

04

• Acompanhar os
indígenas que
Nº de
necessitam de
indígenas
atendimento no
acompanhados
programa de
saúde mental
Dsei/Vilhena
• Capacitar
Profissionais
profissionais que
Capacitados
atuam na saúde
indígena.
• Realizar eventos
(seminários,
Eventos
reuniões, etc.)
realizados
para profissionais
que atuam na

Execução Financeira
Meta Prevista

Meta
Realizada
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Função

10

10

Subfunção

423

423

Programa

0150

0150

Ação

**8743

**8743

Tipo
da
ação

A

A

Subação
(Nº e
denominação
da Subação)

30880 –
Implementação
das ações de
atenção integral
à saúde da
mulher e da
criança

30915 –
Implementação
de ações de
Atenção à
Saúde Bucal
para a
População
Indígena

Execução Física
Descrição da Meta
área de saúde
indígenas.
• Reduzir em 5% a
mortalidade
infantil indígena
no DSEI.
• Garantir 04
consultas ou mais
de pré-natal para
60 % das
gestantes.
• Investigar 100 %
dos óbitos infantis
no Dsei.
• Garantir a
disponibilização
de exames
citopatológicos
cérvico-vaginais
para 50% das
mulheres
indígenas na faixa
etária de 12 a 59
anos.
• Alcançar cobertura
de 52,2% da
população
indígena com
escovação dental
supervisionada.
• Realizar 02
procedimentos
odontológicos

Produto

Un.
medida

Meta
Prevista

Meta
Realizada
alizada
Re

/1000

37,20

36,80

%

60

69,70

%

100

100

Percentual de
exames
citopatológicos
cérvicovaginais
realizados em
mulheres de
12 a 59 a

%

50

63,14

Percentual da
população
com
escovação
supervisionada

%

52,20

18,90

Procedimentos
odontológicos
por indígena

Un

2

1,39

Coeficiente de
mortalidade
infantil
reduzido
Percentual de
gestantes com
04 consultas
ou mais de
pré-natal
realizadas
Percentual de
óbitos infantis
investigados

Execução Financeira
Meta Prevista

Meta
Realizada

132

Função

10

10

10

Subfunção

423

423

423

Programa

0150

0150

0150

Ação

**8743

**8743

**8743

Tipo
da
ação

A

A

A

Subação
(Nº e
denominação
da Subação)

30784 –
Implementação
das ações de
controle das
DST/Aids nas
áreas indígenas
30897 –
Implementação
das Ações de
Controle da
Malária em
área indígena.
30895 –
Implementação
das ações de
controle da
Tuberculose e
Hanseníase nas
áreas indígenas.

Execução Física
Descrição da Meta
assistenciais
básicos, em
média.
• Alcançar cobertura
de 50 % na
população
indígena com 1ª
consulta
odontológica.
• Intensificar a
utilização do teste
rápido para o HIV
nos pólos base.
• Monitorar e
acompanhar as
ações de controle
das DST e AIDS
nos pólos base
• Manter o mesmo
número de casos
de malária na
população
indígena do DSEI.

• Detectar e
examinar 100 %
dos sintomáticos
respiratórios
• Alcançar o
percentual de
92,8% de cura dos
casos novos de
tuberculose

Produto

Un.
medida

Percentual da
população
com 1ª
consulta
odontológica

Meta
Prevista

Meta
Realizada
alizada
Re

%

50

58,60

Número de
Pólos base
com ações
intensificadas

Un

4

4

Número de
Pólos base
com ações
monitoradas

Un

4

4

Número de
casos

Un

404

723

Percentual de
sintomáticos
respiratórios
detectados

%

100

191,30

Percentual de
cura
alcançado

%

93

93,30

Execução Financeira
Meta Prevista

Meta
Realizada
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Função

10

Subfunção

423

Programa

0150

Ação

**8743

Tipo
da
ação

A

Subação
(Nº e
denominação
da Subação)

30860 –
Implementação
das Ações de
Imunização nas
aldeias.

Execução Física
Descrição da Meta

Produto

Un.
medida

• Implantar o
programa de
Hanseníase nos
pólos base
• Alcançar o
percentual de 100
% de tratamento
supervisionado, de
todos os casos de
tuberculose
• Alcançar cobertura
vacinal de 85%
para as vacinas
Tetravalente e
Pólio Oral em
crianças menores
de 01 ano.
• Alcançar 90 % de
pessoas com
esquema vacinal
completo no DSEI

Número de
pólos base
com programa
implantado

• Alcançar cobertura
vacinal de 95 %
para as vacinas
Tríplice Viral e
Dupla Adulto em
MIF (10 a 49
anos).
• Alcançar cobertura
vacinal de 95%
para as vacinas
Hepatite B e
Tríplice Viral em

Meta
Prevista

Meta
Realizada
alizada
Re

Un

4

4

Percentual de
tratamento
supervisionado
alcançado

%

100

100

Percentual de
crianças < 1
ano vacinadas
com tetra e
pólio

%

85

91,40

Percentual de
pessoas com
esquema
vacinal
completo

%

90

98,80

Percentual de
MIF vacinadas
com Tríplice
Viral e Dupla
adulto

%

95

99,40

Percentual de
crianças de 1 a
4 anos
vacinadas com
Hepatite B e

%

95

97,20

Execução Financeira
Meta Prevista

Meta
Realizada
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Função

10

10

10

Subfunção

423

423

128

Programa

0150

0150

0016

Ação

**8743

**8743

4572

Tipo
da
ação

A

A

A

Subação
(Nº e
denominação
da Subação)

30815 –
Implantação das
ações de
Assistência
Farmacêutica
para o
subsistema de S.
Indígena.

30896 –
Estruturação da
Vigilância
Ambiental de
fatores de Riscos
Biológicos.

30775 –
Capacitação de
Servidores
Públicos
Federais em
Processo de
Qualificação e
Requalificação

Execução Física
Descrição da Meta

Produto

crianças de 1 a 4
anos de idade.
• Implementar ações
de assistência
farmacêutica no
DSEI para
promoção do uso
racional de
medicamentos
• Implantar o
Sistema de
Controle de
Estoque
(SISCOESC) no
DSEI.
• Implementar a
vigilância das
doenças e agravos
transmissíveis por
vetores
(leishmaniose,
raiva e acidentes
com animais
peçonhentos) nos
pólos base.
• Promover a
participação de
225 servidores
públicos federais
em exercício na
Core RO em
eventos de
capacitação.

Tríplice Viral

Un.
medida

Meta
Prevista

Meta
Realizada
alizada
Re

Número de
Pólos com
assistência
farmacêutica
implementadas

Un

4

4

DSEI com
sistema
implantado

Un

1

1

Número de
Pólos com
vigilância
implementada

Un

4

4

Participações
em eventos

Un

225

179

Execução Financeira
Meta Prevista

Meta
Realizada

176.845,50

135.000,00
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Função

10

10

Subfunção

122

122

Programa

0750

0750

Ação

2000

2000

Tipo
da
ação

A

A

Subação
(Nº e
denominação
da Subação)
da Core de
Rondônia

Execução Física
Descrição da Meta

• Capacitar
servidores públicos
federais da Core
RO.
30755 –
• Implantar o
Implantação do
PCMSO na Core
Programa de
com
Controle
desenvolvimento
Médico de
de pelo menos
Saúde
uma ação, sendo
Ocupacional –
ela ginástica
PCSMO.
laboral
30776 –
Melhoria do
Ambiente de
Trabalho Laudo de
Avaliação
Ambiental da
Core-RO

• Implementar
medidas corretivas
apontadas no
laudo de
Avaliação
Ambiental na
Core/RO.

Produto

Un.
medida

Servidor
Capacitado

Meta
Prevista

Meta
Realizada
alizada
Re

Un

120

120

Core com
ação
implantada

UN

01

Medidas
Implementadas

%

50

Execução Financeira
Meta Prevista

Meta
Realizada

0

20.000,00

0

30

170.000,00

168.648,15

Fonte: Plamsus
* P = Projeto; A = Atividade; OP = Operações Especiais
** Ação (8743) é executada por meio de subações realizadas pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dsei).
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As metas do Plano Plurianual 2008 – 2011 foram definidas para acompanhamento da
execução físico-financeira das Ações em nível nacional. No âmbito da Coordenação Regional - Core,
as metas são estabelecidas no Plano Operacional – PO da Core, instrumento elaborado anualmente
pela Funasa para demonstração do desempenho das unidades descentralizadas da Fundação nos
Estados, no que diz respeito às Ações do PPA.
Em 2009, visando promover maior transparência e celeridade na demonstração da
execução do Plano Operacional por parte das Core, a Funasa iniciou o processo de inserção do PO
das Coordenações Regionais no Sistema de Planejamento, Orçamento e Monitoramento das Ações do
SUS – PlamSUS. Para tanto, foi necessário dividir as Ações das Core em Subações, razão pela qual o
quadro demonstrativo da execução físico-financeira das Ações foi adaptado. Atualmente 21 Core já
acompanham seus Planos Operacionais via PlamSUS (exceto AM, TO, GO, PR e AP).

2.4.5 – Indicadores de desempenho

Tendo em vista a necessidade de aprimoramento do processo de planejamento, bem como
da institucionalização dos mecanismos e ferramentas que visam à melhoria da gestão, a Coordenação
Geral de Planejamento e Avaliação, de acordo com suas competências regimentais, vem adotando,
desde 2008, um Modelo de Relatório de Avaliação. Optou-se por dar ênfase aos resultados alcançados
pelas áreas finalísticas e de gestão da instituição, ou seja, nos eixos “Saneamento
Saneamento Ambiental,
Ambiental Saúde
Indígena e Gestão”,
Gestão optando-se pela construção de indicadores de desempenho que possibilitem
avaliar as ações programadas e estabelecer parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade.
O Relatório de Avaliação faz parte de um conjunto de estratégias que visam o
aperfeiçoamento e fortalecimento do processo de planejamento criado no âmbito da Funasa e veio
numa tentativa de preencher a lacuna existente entre o momento de monitoramento e o de análise, e a
comunicação dos resultados.
Este instrumento gerencial foi elaborado visando avaliar os esforços empreendidos pela
Core no alcance das metas definidas no Plano Operacional; demonstrar os resultados alcançados;
subsidiar o processo de Prestação de Contas Anual e feitura do Relatório de Gestão, bem como
possibilitar a correção de distorções na execução das ações.
Em 2009, foi criado o Comitê de Planejamento e Monitoramento da Funasa pela Portaria
nº 517, de 08 de maio de 2009, com o objetivo de elaborar e monitorar o Plano Operacional de
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2009, bem como avaliar os resultados alcançados e demonstrar o esforço empreendido para o alcance
da missão institucional.
Uma vez criado o Comitê de Planejamento e Monitoramento da Funasa, composto por 31
membros com representação de todas as áreas técnicas da presidência, se iniciou a formação de um
grupo de trabalho e procedeu-se a revisão do “cardápio” de indicadores propostos em 2008 no
Relatório de Avaliação. A iniciativa foi amparada e reforçada pela Portaria nº 202, que aborda, dentre
outros assuntos, a necessidade de se estabelecer mecanismos (indicadores) capazes de medir o
desempenho das coordenações regionais no tocante à execução das ações que estão sob sua
responsabilidade.
Foram realizadas oito reuniões ordinárias do GT de Indicadores, além das reuniões
específicas agendadas com as diversas áreas envolvidas as quais contou com a participação dos
assistentes de planejamento das Core do RJ e PI, de forma continuada e de SC e RR de forma pontual,
reforçando o compromisso de se manter uma construção coletiva dos instrumentos e ferramentas
institucionais
Os trabalhos foram iniciados buscando uma revisão doutrinária do tema “Indicadores”, a
fim de pacificar o entendimento entre os membros do mencionado GT, homogeneizando e
disseminando o conhecimento. Inicialmente procurou-se discutir os conceitos reunidos em quatro
referências literárias. Foram elas:
 Manual de Avaliação do PPA,
PPA, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –
MPOG;
 Manual de Avaliação na Administração Pública,
Pública, de Paulo Roberto Motta;
 Modelo Gerencial na Administração Pública,
Pública, de Fernando Luiz Abrucio (Cadernos da
Escola Nacional de Administração Pública – ENAP);
 Revista do Tribunal de Contas da União – TCU.
Como fruto desses encontros, foram consolidados num único documento os conceitos
necessários para o entendimento e preenchimento das informações orientadoras na revisão dos
Indicadores do Relatório de Avaliação de 2008 e nos Indicadores do documento proposto na
Supervisão Técnica Administrativa – STA, além de formulados novos Indicadores propostos pelas áreas
técnicas.
Desta forma foi elaborado o novo quadro de indicadores com as seguintes informações:
• Indicador:
Indicador expressa o nome do indicador proposto considerando, a conceituação do
termo;
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• Finalidade:
Finalidade o que o indicador pretende expressar;
• Método de cálculo:
cálculo a descrição da(s) variáveis que compõem o cálculo do indicador
• Tipo:
Tipo qualificação do indicador dentre as seguintes categorias: eficiência, eficácia e
efetividade;
• Fonte:
Fonte origem dos dados considerados para a construção do indicador;
• Método de aferição: refere-se ao conjunto de técnicas utilizadas para mensurar os dados
que constituirão a formula de cálculo. Ex: sistemas de informação
• Área responsável pelo indicador:
indicador identifica a área da Funasa responsável pela aplicação
do indicador e a conseqüente produção da informação.
Dando continuidade a revisão do modelo de Relatório de Avaliação proposto em 2008, a
CGPLA fechou o entendimento de que é mais oportuno que as Core trabalhem na produção de um
documento que contemple a avaliação dos resultados e a comunicação desses em forma de Relatório
Anual de Gestão; cuja estrutura estará calcada na forma e conteúdo proposto pela CGU. Ressaltando a
importância da utilização dos indicadores para demonstrar o desempenho alcançado pela Funasa nos
programas e ações que estão sob sua responsabilidade e o esforço empreendido para o cumprimento
de sua missão institucional.
Visando demonstrar o desempenho da Core no ano de 2009, com base nos indicadores
institucionais, será apresentado seguir os principais indicadores da área de saneamento, educação em
saúde e saúde indígena, por Dsei, e seus respectivos resultados nos anos de 2008 e 2009 em
comparação com meta estabelecida para 2009.
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Indicadores de saneamento ambiental

Indicador

Finalidade

Fórmula de cálculo

Percentual de
execução física
de obras de
abastecimento
de água com
recursos do
PAC (*)

Medir a
execução
física das
obras do PAC

Nº de obras de abastecimento
de água com percentual de
conclusão < 30%
X 100
Nº de obras programadas nos
TC celebrados
Nº de obras de abastecimento
de água com percentual de
conclusão > 70% e < 100% x 100
Eficácia
Nº de obras programadas nos
TC celebrados

(*) Acumulado
- 2007 a
2009.
(Parâmetro de
verificação:
Portaria 544)
(DE)

Percentual de
execução física
de obras de
esgotamento
esgotamento
sanitário com
recursos do
PAC (*)

Tipo

Fonte

Nº de obras de esgotamento
sanitário com percentual de
conclusão < 30%
X 100
Eficácia
Nº de obras programadas nos
TC celebrados

Área
responsável
p/indicador

Resulta
do
2008

Meta 2009

Resultad
o 2009

0

0

3,12

3,12

0

0

Relatórios
do Sigesan;
Sigesan e
Siscon
Siafi

Nº de obras de abastecimento
de água concluídas
x 100
Nº de obras programadas nos
TC celebrados
Medir a
execução
física das
obras do PAC

Método de
aferição

Sigesan e
Siscon
Siafi

Parecer
Técnico de
visita de
acompanha
mento
(Diesp e
Sensp)

DENSP
DEPIN
CORE

Relatórios
do Sigesan;
Parecer
Técnico de
visita de
acompanha

DENSP
DEPIN
CORE

0

Não foi
estabelecida

0
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Indicador

Finalidade

(Parâmetro de
verificação:
Portaria 544)

(*) Acumulado
– 2007 a
2009

Tipo

Fonte

Método de
aferição

Área
responsável
p/indicador

mento
(Diesp e
Sensp)

Nº de obras de esgotamento
sanitário com percentual de
conclusão > 70% e < 100% x 100
Nº de obras programadas nos
TC celebrados

(*) Acumulado
- 2007 a
2009.

Percentual de
aldeias com
sistema de
abastecimento
abastecimento
de água
implantado
com recursos
do PAC (*)

Fórmula de cálculo

Nº de obras de esgotamento
sanitário concluídas
x 100
Nº de obras programadas nos
TC celebrados
Medir o
percentual de
aldeias com
sistema de
abastecimento
de água
implantados
com recursos
do PAC

Nº de aldeias com SAA (*)
Total de aldeias previstas nos
4 anos do PAC

X 100

Eficácia

Planilha de
acompanha
mento de
obras.
Visita de
acompanha
mento de
obras

Planilha
Acompanha
mento de
obras
(Densp)
E visita de
acompanha
mento de
obras
(Diesp)

DENSP
CORE

Resulta
do
2008

Meta 2009

Resultad
o 2009

0

0

0

0

85,3%

Não foi
estabelecida

83,72%
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Indicador

Finalidade

Percentual de
aldeias com
tratamento de
água
implantado
com recursos
do PAC (*)

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

(*) Acumulado
– 2007 a
2009

Percentual de
sistemas de
Abastecimento
de água, em
aldeias, com
monitoramento
da qualidade

Medir o
percentual de
sistemas de
abastecimento
de água
monitorado

Fórmula de cálculo

Nº de aldeias com SAA com
tratamento de água
implantado
Total de aldeias com SAA
implantado com recursos do
PAC

Nº de sistemas de
abastecimento de água em
área indígena monitorado

X 100

X 100

Tipo

Fonte

Método de
aferição

Área
responsável
p/indicador

Resulta
do
2008

Meta 2009

Resultad
o 2009

Eficácia

Planilha de
acompanha
mento em
excel
visita de
acompanha
mento de
obras

Planilha de
Acompanha
mento
(Densp)
E visita de
acompanha
mento de
obras
(Diesp)

DENSP
CORE

0

Não foi
estabelecida

0

Eficácia

Planilha de
acompanha
mento
Programaçã
o de
acompanha
mento

Planilha
Acompanha
mento
(Densp)
E visita de
acompanha
mento

DENSP
CORE

0

Não foi
estabelecida

0
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Indicador

Finalidade

da água para
consumo
humano *

Fórmula de cálculo

Tipo

Fonte

Total de sistemas de
abastecimento de água em
área indígena com tratamento

Método de
aferição

Área
responsável
p/indicador

Resulta
do
2008

Meta 2009

Resultad
o 2009

DENSP
CORE

0

Não foi
estabelecida

0

(Diesp)

Total de comunidades
remanescentes de quilombo
programadas nos 4 anos do
PAC

Percentual de
domicílios com
Melhorias
Sanitárias
Domiciliares
implantadas
com recursos
do PAC (RA
ajustado)

Verificar o
percentual de
domicílios
com
Melhorias
Sanitárias
Domiciliares
implantadas.

Nº de domicílios com MSD
implantado (*)
Nº de domicílios
programados nos 4 anos do
PAC

X 100

Eficácia

Programaçã
o do PAC
Sigesan

Relatório
gerado do
Sistema
Programaçã
o do PAC

(*) Acumulado
– 2007 a
2009
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Análise dos indicadores

Relativo às ações de convênios, os indicadores apresentam baixo resultado, em razão do
exposto na análise da execução das metas.
O valor apresentado no indicador “Percentual
“Percentual de execução física de obras de abastecimento
de água com recursos do PAC”” se refere a apenas uma obra que se encontra em execução.
Não há obra em execução na ação de esgotamento sanitário, com recursos do PAC, como
também, na ação de melhorias sanitárias domiciliares, sendo “zero” o resultado desses indicadores.
in
Em 2008, 85,3% das aldeias tiveram sistemas de abastecimento de água implantados
implantado com
recursos do PAC. Em 2009 esse
sse ano esse indicador ficou em 84%.
O gráfico13 abaixo
baixo ilustra a atual situação do saneamento em área indígena,
demonstrando que 77%
% das aldeias contam com ação de saneamento. Considerando o crescimento
regular do número de aldeias, que nos últimos 5 anos (2005 a 2009)) aumentou 21%,
21% esse resultado
fica ainda mais expressivo.

Core
2009
Gráfico 13 – Aldeias Ações de Saneamento, Core-RO,
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Fonte: Core-RO/Diesp
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No Dsei Porto Velho 64% das aldeias estão atendidas com saneamento básico. Percentual
inferior ao Dsei Vilhena, onde, em todos os pólos base, mais de 80% das aldeias já dispõem de ações
de saneamento, conforme demonstra os gráficos 14 e 15 abaixo.
Gráfico 14 – Aldeias com Ações de Saneamento por Polo Base, Dsei Porto Velho-RO,
Velho
2009
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Fonte: Core-RO/Diesp

Vilhena
2009
Gráfico 15 – Aldeias com Ações de Saneamento por Polo Base, Dsei Vilhena-RO,
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Indicadores de Educação em Saúde

Indicador

Finalidade

1. Percentual de
aldeias
beneficiadas com
ações de
Educação em
Saúde
Desempenho
(DE)

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

5. Percentual de
TC com projetos
de Educação em
Saúde e
mobilização
social
(AC)

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

Fórmula de cálculo

Nº de aldeias
beneficiadas com ações
de educação em saúde e
mobilização social
Nº Total de aldeias
programadas no período

Nº de TC com projetos
de educação em saúde
Total de TC celebrados

X 100

X 100

Área resp.
pelo
indicador

Tipo

Fonte

Método de
aferição

Resultado
2008

Meta Resultado
2009
2009

Eficácia

Relatórios de
monitorame
nto das
Ascom/Core
e Presi

Análise dos
relatórios
técnicos e de
monitoramen
to.

Ascom
Dsei

21,43

15

26,67

Eficácia

SIGOB
Cgcon
Equipes de
educação
em saúde
das Core e
Presi

Consulta aos
TC/PAC e
relatórios do
SIGOB

Ascom
Core

21,00

55

60,00
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Análise dos indicadores
Foram programadas ações de educação em saúde para atender 15 aldeias. Porém, apenas
4 foram atendidas.
Referente o percentual de aldeias beneficiadas com ações de Educação em Saúde, o
resultado alcançado em 2009 que é de 26,67, teve um incremento de 5,24%, em relação ao ano de
2008 com o resultado de 21,43, o que evidencia uma cobertura muito baixa das ações na Saúde
Indígena, sendo fatores determinantes para melhoria da cobertura, a programação das ações no início
do exercício, em conjunto com os Dsei’s e a definição prévia de Teto Orçamentário para a área de
Educação em Saúde, fatos que não ocorreram nesse exercício.
Percentual de Termo Compromisso com Projetos de Educação em Saúde e Mobilização
Social a cobertura de 60% alcançada no ano de 2009, comparado com ano de 2008 (21%), atingiu
um acréscimo de 39%, fato este se deve a implementação da comunicação com os municípios
Secretários Municipal de Saúde e Prefeitos, por meio da Associação Rondoniense de Municípios
(AROM) e aumento de técnicos na Equipe de Educação em Saúde da Core para o acompanhamento
dos convênios nos municípios.

Pontos que dificultaram a realização das ações de educação em Saúde:
• Falta de definição, por parte da Presidência, quanto ao teto orçamentário, destinando
recurso próprio para as ações educação em saúde, o que engessou a execução das metas
programadas.
• A Equipe foi impedida de entrar na área dos povos Cinta Larga, localizada no entorno
do garimpo Lage, por conflito entre indígenas, na data da ação programada, onde deixaram de
beneficiadas 6 aldeias.
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Indicadores de saúde indígena
Dsei Porto Velho

Indicador

Finalidade

Percentual de Pessoas
com Esquema vacinal
completo (RA e STA)
Desempenho (DE)

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

Média percentual de
crianças indígenas
menores de 5 anos com
acompanhamento do
estado nutricional (RA e
STA) (DE)

Média percentual de
gestantes indígenas com
acompanhamento do
estado nutricional (RA e
STA)
(DE)

Aferir o
acompanhamento do

estado nutricional de
crianças indígenas
menores de 5 anos

Aferir o
acompanhamento do

estado nutricional das
gestantes indígenas

Fórmula de cálculo

Nº de pessoas com
esquema vacinal
completo
Total da população
indígena no período

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

X 100

Tipo

Eficácia

Fonte

Siasi

Consolidação
das
informações
do Siasi

Desai
Core
Dsei

Sisvan

Consolidação
das
informações
do Sisvan

Sisvan

Consolidação
das
informações
do Sisvan

(*)
Nº de crianças < 5 anos
acompanhadas no mês X 100
Total de crianças < 5
anos no mês

(*)
Nº de gestantes
acompanhadas no mês

Meta
2009

Resultado
2009

88%

80%

95,14%

Desai
Core
Dsei

55%

60%

74%

Desai
Core
Dsei

43,5%

50%

68%

X 100

Eficácia

Somatório % de
cobertura mensal (*)
12 (n meses com
acompanhamento)

Área resp.
Resultado
pelo
2008
indicador

Método de
aferição

X 100

Eficácia
X 100

148

Indicador

Finalidade

Fórmula de cálculo

Área resp.
Resultado
pelo
2008
indicador

Tipo

Fonte

Método de
aferição

Eficácia

Sivep Malária

Consulta a
relatório do
sistema

Desai
Core
Dsei

Siasi

Consolidação
das
informações
do Siasi

Consolidaçã
o das
informações
do Siasi

Meta
2009

Resultado
2009

1.308

1.111

820

Desai
Core
Dsei

74,6

23

149,1

Desai
Core
Dsei

27,9

26,9

51,1

Total de gestantes
existentes no mês

Nº de pessoas infectadas
por malária na população
indígena (RA)
(DE)

Demonstrar o nº de
pessoas infectadas por
malária na população
indígena

Incidência de tuberculose
pulmonar BK+ na
população indígena
(RA e STA) (DE)

Estimar o risco de um
indivíduo vir a
desenvolver
Tuberculose BK+

Coeficiente de
mortalidade infantil na
população indígena
(RA e STA) (DE)

Estimar o risco de
morte dos nascidos
vivos no 1º ano de
vida

Nº de pessoas infectadas

Nº de casos de TB BK +
confirmados
População Total no
período
Nº de óbito de crianças
< 1 ano
Nº de nascidos vivos no
período

X 100

Eficácia

X
1000

Eficácia

Siasi
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Análise dos indicadores

Percentual de pessoas com Esquema Vacinal completo

A melhora no resultado desse indicador em 2009, que apresentou a cobertura de 95,14%
de indígenas com esquema completo deveu-se
deveu
a adoção de ações estratégicas como uma etapa extra
de vacinação em área, objetivando a busca dos faltosos para atualização do estado vacinal. Ressalta-se
Ressalta
que a referida ação foi de grande relevância para o alcance da meta estabelecida.
As principais dificuldades encontradas para a operacionalização dessa ação nas áreas
indígenas vêm sendo relatadas todos os anos em repetidos relatórios. Contudo continuam sendo de
difícil resolução, devido à falta de material para acondicionamento, transporte e conservação dos
imunobiológicos
obiológicos em condições adequadas, rotatividade de profissionais, dispersão e acesso geográfica
dificultado.
O gráfico 16 a seguir apresenta as coberturas, por vacina, nos anos de 2008, 2009 e
meta 2009.

Gráfico 16 – Coberturas vacinais de 2008, 2009 e meta 2009, Dsei Porto Velho

Coberturas vacinais de 2008, 2009 e meta 2009, Dsei Porto
Velho
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Legenda: VOP (Poliomielite), HB (Hepatite B), DUPLA ADULTO (Difteria e Tétano), TRÍPLICE VIRAL (Sarampo, Caxumba e
Rubéola), INFLUENZA (Gripe), FA (Febre Amarela)

Fonte: SIASIWEB – Dsei Porto Velho – 2009
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Média percentual de crianças indígenas menores de 5 anos com acompanhamento do estado
nutricional

O perfil nutricional dos indígenas do Dsei Porto Velho varia de acordo com o Pólo Base,
com as localidades das aldeias onde estão situadas, ou se estão localizadas em regiões de terras
produtivas, com presença de rios, diversidades de caças e variedades de peixes. Os costumes e cultura
de cada etnia, também são fatores determinantes ao acesso a alimentação.
Em 2009 a população acompanhada pelo Dsei Porto Velho no programa SISVAN, nessa
faixa etária, foi de 1.577 crianças menores de 5 anos, tendo alcançado a cobertura de 74% e
registrando-se um incremento de 19% em relação a 2008, onde o índice de cobertura alcançou 55%, e
de 14% em relação à meta de 60% pactuada para 2009.
Dos 5 Pólos Bases, ressalta-se o Pólo Base Guajará-Mirim com 848 crianças e 79 gestantes
em acompanhamento do Sisvan, seguido de Jí-Paraná com 238 crianças e 37 gestantes; Humaitá com
224 crianças e 11gestantes, Alta Floresta com 147 crianças e 15 gestantes, e Porto Velho com 35
crianças e 03 gestantes.
Por critério de prioridade, no Pólo Bases de Guajará-Mirim foi implantado o programa de
suplementação de Ferro, para crianças, gestantes e puerperais das aldeias da área terrestre. E, em
conjunto com a Pastoral da criança e Educação em Saúde da Core Rondônia foram distribuídos
suplementos alimentares para os menores de cinco anos desnutridos ainda nesse Pólo base (GuajaráMirim) (justificado pela maior concentração de crianças desnutridas, principalmente nas aldeias da área
terrestre).
A distribuição de cesta básica conjuntamente com outros benefícios sociais de complemento
de renda, e ações de promoção, prevenção e recuperação do estado nutricional desenvolvidas pelas
equipes multidisciplinares nas aldeias indígenas, foi apresentada como uma das alternativas para
recuperar o estado nutricional das comunidades indígenas.

Média percentual de gestantes indígenas com acompanhamento do estado nutricional

O número de gestantes acompanhadas foi de 145 gestantes, representando uma cobertura
de 68% no mesmo ano, havendo um acréscimo de 28% em relação a 2008 que obteve 40% e de 18%
em relação à meta estabelecida para o ano. Além de crianças e gestantes, foi contemplado ainda como
população prioritária 1.040 indígenas maiores de 40 anos.
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A deficiência de transporte, inviabilizando o cumprimento do cronograma de entrada das
equipes (EMSI) associado à falta de medicamentos especialmente no Pólo Base de Guajará-Mirim,
Guajará
onde
se concentra 50% da população adstrita ao DSEI,
DSEI, e ainda 90% das aldeias localizadas na área fluvial
se algumas das dificuldades na implementação desse programa. Faz-se
Faz se necessária a concentração de
estratégias que favoreçam a permanência das Equipes nas aldeias, objetivando evitar descontinuidade
das ações já instituídas, na rotina de vigilância e acompanhamento dos casos necessários.
O gráfico 17 abaixo demonstra o desempenho do acompanhamento nutricional em
crianças e gestantes no período de 2007 a 2009.

Gráfico 17 - Série Histórica do Acompanhamento do Estado Nutricional do DSEI Porto
Velho entre Crianças < 5 e Gestantes, 2007 - 2009
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Fonte: SIASIWEB – Dsei Porto Velho – 2009

Nº de pessoas infectadas por malária na população indígena

Na população indígena entre as endemias de maior intensidade de transmissão destaca-se
destaca
a malária, uma vez que o nosso distrito se encontra na região da Amazônia legal com presença de
áreas endêmicas.
O número de casos absolutos de malária em área indígena no ano de 2008 foi de 1.308
casos, ao término de 2009, foram diagnosticados 820 casos, o que demonstra uma redução de 37,3%
em relação ao ano anterior.
Os Pólos Bases com maior número de casos diagnosticados foram Humaitá com 457 casos
e Guajará-Mirim com 249. Em ambos foram intensificadas as atividades de diagnóstico e controle, e
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nos demais, a manutenção das atividades que já ocorriam para o controle da malária. Vale destacar a
presença de garimpo na aldeia igarapé preto pertencente ao pólo base de Humaitá.
O resultado alcançado leva em conta o empenho e o intenso trabalho das equipes
capacitadas tanto no controle vetorial, quanto no diagnóstico e tratamento.

Gráfico 18 – Casos de Malária e IPA no Dsei Porto Velho-RO, de 2004 a 2009
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Fonte: SIASIWEB – Dsei Porto Velho – 2009

O gráfico 18 acima apresenta o comportamento da malária nos últimos cinco anos, em
relação ao número absoluto de casos e o índice parasitário anual (IPA).

Incidência de
de tuberculose pulmonar BK+ na população indígena

Em 2009, registra-se alta incidência de casos de Tuberculose para todas as formas, com
notificação de 24 novos casos, obtendo-se um coeficiente de 239,9/100 mil habitantes, resultando no
incremento de 16,19% em relação a 2008 (223,71/100 mil habitantes). Este aumento está diretamente
ligado à melhora no diagnóstico com a realização de baciloscopia associado ao exame de cultura em
todos os casos suspeitos.
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Em relação a taxa de tuberculose pulmonar positiva, a incidência também foi superior nesse
ano de 2009 em relação ao ano anterior, 2008, chegando a 139,9/100 mil, registrando um
incremento de 50% comparado o índice de casos novos com BK (+) alcançado em 2008, 74,6 por
100 mil habitantes.
Mesmo tendo registrado aumento da incidência da tuberculose em 2009 em detrimento a
2008, o indicador foi eficiente se considerado que o aumento da busca ativa e melhora dos
diagnósticos colaboraram significativamente para a identificação e tratamento dos 24 novos casos, dos
quais 12 receberam alta médica (correspondente a 50% dos casos notificados), 08 usuários continuam
em tratamento, 2 aguardam alta clínica e 2 tiveram alta por óbitos (tendo em vista que o indígena
faleceu por outra causa mortis).
O gráfico 19 a seguir apresenta a incidência da tuberculose no período de 2000 a 2009.
Gráfico 19 - Incidência de Tuberculose, Dsei Porto Velho-RO, 2005 a
2009

600,0
500,0
400,0
300,0
239,9

200,0
139,9

100,0
0,0
2000

2001

2002

2003
BK+

2004
2005
2006
Todas as Formas

2007

2008

2009

Fonte: Dsei Porto Velho

Coeficiente de mortalidade infantil na população indígena

Utilizado como um dos principais indicadores para avaliar as condições de vida de uma
população, a mortalidade infantil é considerada um dos mais sensíveis indicadores de saúde pública.
As informações sobre o coeficiente de mortalidade infantil na população indígena menor
de 1 ano, foram coletadas a partir das cópias de Declarações de Óbitos encaminhados pelos Pólos
Base e enviadas ao Dsei, em conformidade com o fluxo de informação, e inseridos no Sistema de
Informação de Saúde Indígena – Siasi, à partir do qual se procedeu os encaminhamentos do Comitê de
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Óbito Infantil para investigação e análise através dos “formulários de investigação de óbitos infantil
menor de 1 ano”, para levantamento de informações perante o estado de saúde do falecido, dados
hospitalares e domiciliares, que possibilitam a identificação e entendimento dos problemas e causa
mortis determinante, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das
doenças ou agravos.
Apesar da periodicidade com ações desenvolvidas pelos profissionais das Equipes
Multidisciplinares de Saúde às gestantes, parto e puerpério, enfrentamento das doenças diarréicas,
doenças preveníveis por vacinação e desnutrição, o Dsei de Porto Velho encerrou o ano de 2009 com
aumento considerável no índice de mortalidade infantil: 18 óbitos em menor de ano para 352 nascidos
vivos, elevando em 83,15% o coeficiente de mortalidade infantil desse ano, em relação ao ano anterior,
com 10 óbitos. Ou seja, um coeficiente de 27,9/1000NV, em 2008, para 51,1/1000NV em 2009, só
comparado ao coeficiente de 2005 (51,1/1000NV), como é possível observar no gráfico 20 a seguir.
Estratificados por Pólo Base, registra-se 10 no Pólo Base de Guajará-Mirim, 04 óbitos no
Pólo Base de Humaitá/AM, e 04 óbitos no Pólo Base de Jí-Paraná, sem ocorrência nos Pólos Base de
Alta Floresta e Porto Velho.

Por causas mortis, classificam-se: 27,8% (5 óbitos) por doenças do

aparelho respiratório; 16,5% (3) por gravidez de risco (gemelar); 11% (2) por hidrocefalia; 11% (2) por
prematuridade; 11% (2) por sofrimento fetal; 11% (2) doença relacionada a cardiopatia congênita;
5,5% (1) por interferência cultural; e 5,5% (1) por bronco aspiração (asfixia enquanto dormia).

Ressalta-se ainda que, dos 18 óbitos, 08 ocorreram no período neonatal precoce (0 a 6
dias), e foram relacionados a ocorrências no pré-parto, ruptura precoce de membrana, sofrimento fetal,
prematuridade, más formações congênitas (Cardiopatia Congênita) e gemelaridade.

Dentre os 10

óbitos ocorridos no período pós-neonatal (28 dias a 1 ano) 02 óbitos ocorreram por hidrocefalia, 01
relacionado a interferências culturais (introdução de alimentos precocemente) e 01 urbanizado, por
bronco aspiração (asfixia enquanto dormia).
A falta de acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para a atenção básica local do
município sede do Pólo Base (Guajará-Mirim), que corresponde por 50% da comunidade indígena
adstrita à este DSEI, em conjunto com o completo fechamento das unidades básicas de saúde, falta de
profissionais médicos, precariedade na complementariedade da dispensação de medicamentos da rede
básica, associados igualmente à falta de medicamentos da farmácia básica do Pólo Base e a não
efetivação de Contrato para aquisição de medicamentos no Distrito e Desai, são fatores de relevância
que devem ser levados em consideração.
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Destacamos a criação da Comissão Distrital de Investigação e Prevenção do Óbito Infantil
– Portaria nº 488 de 3 de setembro de 2009, com base na Portaria da Funasa nº 883 de 08.08.2008,
que institui as Comissões Nacional e Distrital de Investigação e Prevenção do Óbito Infantil e Fetal
indígena, responsável investigação de 100% dos óbitos investigados no ano de 2009.
Finalmente, a redução deste indicador ainda é um desafio para os gestores e profissionais
que atuam na saúde indígena, que embora este seja utilizado de forma generalista, se compõe de
variáveis, levando em consideração os aspectos econômicos, presença de garimpo em área indígena,
causas sociais, tais como a mudança no estilo de vida com a entrada de bebidas alcoólicas, fatores
culturais, (dentre estes a barreira lingüística e os hábitos nômades) que influenciam diretamente na
saúde, e ainda não menos relevante o difícil acesso às unidades de saúde principalmente nos
municípios de Humaitá e Guajará-Mirim que apresentam sérios problemas de infra-estrutura.
No gráfico 20 abaixo é possível observar o histórico do coeficiente de mortalidade infantil
(óbito/1000 NV) no Dsei Porto Velho, dos últimos dez anos, 2001 a 2009.

Gráfico 20 – Coeficientes de Mortalidade, Dsei Porto Velho-RO, 2000 a 2009
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Fonte: SIASIWEB – Dsei Porto Velho – 2009
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Indicadores de saúde indígena
indígena
Dsei Vilhena

Indicador

Percentual de
Pessoas com
Esquema vacinal
completo

Finalidade

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

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

Média percentual
de gestantes
indígenas com
acompanhamento

Aferir o
acompanhamento
do estado
nutricional das

Fórmula de cálculo

Tipo

Nº de pessoas com esquema
vacinal completo
Total da população indígena no
período

X 100

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

X 100

Eficácia

Eficácia
(*)
Nº de crianças < 5 anos
acompanhadas no mês
Total de crianças < 5 anos no
mês

Área resp.
Resultado
pelo
2008
indicador

Fonte

Método de
aferição

Meta Resultado
2009
2009

Siasi

Consolidaçã
o das
informações
do Siasi

Desai
Core
Dsei

90

90

98,8

Sisvan

Consolidaçã
o das
informações
do Sisvan

Desai
Core
Dsei

72,2

75

59,5

Sisvan

Consolidaçã
o das
informações
do Sisvan

Desai
Core
Dsei

62,8

75

57,3

X 100

Eficácia
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Indicador
do estado
nutricional

Nº de pessoas
infectadas por
malária na
população
indígena

Finalidade
gestantes
indígenas

Demonstrar o nº
de pessoas
infectadas por
malária na
população
indígena

Incidência de
tuberculose
pulmonar BK+ na
população
indígena

Estimar o risco de
um indivíduo vir a
desenvolver
Tuberculose BK+

Coeficiente de
mortalidade
infantil na

Estimar o risco de
morte dos
nascidos vivos no

Fórmula de cálculo

Somatório % de cobertura
mensal (*)
12 (n meses com
acompanhamento)

X 100

(*)
Nº de gestantes acompanhadas
no mês
Total de gestantes existentes no
mês

X 100

Nº de pessoas infectadas

Nº de casos de TB BK +
confirmados
População Total no período

X 100

Fonte

Método de
aferição

Eficácia

Sivep Malári
a

Consulta a
relatório do
sistema

Desai
Core
Dsei

404

404

748

Siasi

Consolidaçã
o das
informações
do Siasi

Desai
Core
Dsei

155,7

147,9

103,6

Consolidaçã
o das
informações

Desai
Core
Dsei

37,2

36,8

Eficácia

Eficácia
Nº de óbito de crianças < 1 ano X 1000

Área resp.
Resultado
pelo
2008
indicador

Tipo

Siasi

39,2

Meta Resultado
2009
2009
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Indicador

Finalidade

população
indígena
confirmação da
área técnica.

1º ano de vida

Fórmula de cálculo
Nº de nascidos vivos no período

Tipo

Fonte

Método de
aferição

Área resp.
Resultado
pelo
2008
indicador

Meta Resultado
2009
2009

do Siasi
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Análise dos indicadores

Esquema Vacinal Completo
Completo

Do total da população aldeada, 98,8% está com esquema vacinal completo. Houve um
aumento considerável em relação ao ano anterior que foi de 90%. Todos os pólos base atingiram a
meta proposta: PB Aripuanã: 98,7%; PB Cacoal: 99,4 %; PB Juína: 99,4 %; PB Vilhena: 97,6 %.
A cobertura vacinal em menores de 01 ano está abaixo de 95% em virtude do número
reduzido de viagens às aldeias e ainda por ser utilizado como meta vacinar todas as crianças na faixa
etária de 6 a 11 meses, para as vacinas multidoses, e de 9 a 11 meses para a vacina contra febre
amarela. Por exemplo, ao solicitar a cobertura vacinal das crianças de 6 a 11 meses para a vacina
contra a hepatite B, o programa (SIASI) contabiliza todas as crianças que estão com esta idade. Desta
forma, a criança que completa 6 meses de idade é considerada faltosa, caso não tenha tomado a 3ª
dose da vacina. Porém, conforme programa de imunização, a criança pode completar o esquema
vacinal até um dia antes de completar 01 ano de idade, e mesmo assim ser possível atingir a cobertura
vacinal adequada.
A parceria com as secretarias municipais de saúde têm contribuído para a execução das
ações de imunização nas aldeias, com o fornecimento de imunobiológicos, seringas, cartões de
vacinas, termômetros, caixas de isopor, e na disponibilização de vagas nas capacitações em “sala de
vacina, BCG e Rede de Frio” para os profissionais de saúde dos Pólos Bases e Casai.
A disponibilização do SIASI – módulo imunização é uma ferramenta que muito tem
auxiliado para planejar adequadamente as ações de imunização, o qual facilita a elaboração da
programação das pessoas a serem vacinadas por aldeia e o acompanhamento da situação vacinal
(indígena, aldeia e Pólo base) de forma adequada, tanto pelas equipes, pólos base e Dsei.
No entanto, a deficiência de veículos para realizar as atividades de vacinação conforme
programado, principalmente no 1º trimestre; o difícil acesso devido à má conservação das estradas,
principalmente no período chuvoso e a circulação dos indígenas entre aldeia/cidade/aldeia, têm
dificultado a atualização dos esquemas vacinais dos indígenas.
O gráfico 21 a seguir demonstra as coberturas, por vacina, do ano 2008, 2009 e a meta
2009.
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Gráfico 21 - Coberturas vacinais de 2008, 2009 e meta 2009, Dsei
Vilhena
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Fonte: SIASI – Dsei Vilhena

Acompanhamento do Estado Nutricional dos menores de 05 anos

Houve uma redução em relação ao ano anterior (72,2 %). No ano de 2009 foi possível
acompanhar mensalmente o estado nutricional de 59,5% dos menores de 5 anos.
As principais dificuldades para o acompanhamento do estado nutricional das crianças e
gestantes são: deficiência de veículos para acompanhamento mensal da clientela; dificuldade de
d acesso
devido a má conservação das estradas, principalmente no período chuvoso; circulação dos indígenas
entre aldeia/cidade/aldeia, dificultando o acompanhamento mensal das crianças e gestantes;
dificuldade do AIS em registrar as ações nas planilhas do SISVAN e encaminhar as gestantes para
acompanhamento na Casai, bem como, entregar os consolidados mensais ao pólo base em tempo
oportuno; deficiência de pessoal devido ao atraso de contrato; período de chuvas que não permite a
entrada das equipes nas aldeias,
as, principalmente no 1º trimestre; aldeias sem a presença do AIS, tendo
ações do SISVAN somente nas visitas da equipe, a cada 02 ou 3 meses; falhas no Sistema de
Informação quanto ao registro adequado das crianças e gestantes acompanhadas.
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Apesar da baixa cobertura de acompanhamento do estado nutricional das crianças em
virtude das dificuldades, observa-se uma melhora considerável do acompanhamento em todos os pólos
base a partir de março, em virtude das ações implementadas.
Abaixo, o gráfico 22 apresenta o percentual de acompanhamento de crianças e gestantes
nos últimos três anos.
Gráfico 22 - Acompanhamento do estado nutricional de crianças <
5 anos e gestantes, 2007-2009, no Dsei Vilhena
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Fonte: Planilhas de acompanhamento do SISVAN – Dsei Vilhena

Acompanhamento do Estado Nutricional das Gestantes

Houve uma redução em relação ao ano anterior (62,8 %); no ano de 2009 foi possível
acompanhar mensalmente o estado nutricional de 57,3% dos menores de 5 anos.
Um dos aspectos que dificulta a melhora desse indicador é a captação tardia das gestantes,
em especial as adolescentes, o que tem sido um grande desafio para as equipes, pois muitas escondem
a gravidez, desta forma retardando o inicio do acompanhamento do pré-natal.
As principais ações desenvolvidas e dificuldades enfrentadas para o acompanhamento do
estado nutricional das gestantes são as mesmas já citadas no item anterior – acompanhamento do
estado nutricional de crianças < de 5 anos.
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Número de pessoas infectadas por malária

No período de janeiro a dezembro de 2008 foram registrados 404 casos de malaria em
indígenas no âmbito do Dsei. No período de janeiro a dezembro de 2009 foram registrados 1.214
casos de malária, sendo 748 em indígenas e 466 em não indígenas. Houve aumento considerável de
casos de malária, comparado ao ano anterior, de 62,9 (IPA) em 2008 para 110,7 casos de malária em
1000 habitantes em 2009.
Os casos de malária estão concentrados na aldeia Roosevelt (Garimpo Lage) do município
de Espigão D´Oeste, onde foram registrados 969 do total de casos de malária, 79,8 % dos casos.
Os principais entraves para o não alcance da meta é a existência de garimpo de diamante
na área indígena; a grande circulação de pessoas na área do garimpo, indígenas e não indígenas; a
insuficiência de recursos humanos para o desenvolvimento das ações de campo de forma continua na
aldeias, em especial no garimpo e aldeias circunvizinhas ao garimpo, principalmente em virtude do
encerramento de contrato dos servidores contratados pela ONG Asdefal para atuar nas equipes de
controle de endemias; e o numero insuficiente de viaturas para atender as equipes.
O gráfico 23 abaixo apresenta o comportamento da malária em relação ao número
absoluto de casos e incidência parasitária anual (IPA), no período de 2004 a 2009. Os anos com
menor número de casos, estão diretamente relacionados com o fechamento do garimpo.
Gráfico 23 - Casos de Malária e IPA no Dsei Vilhena-RO, de 2004 a
2009
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Fonte: SIVEP-Malária/Dsei Vilhena

163

Incidência da Tuberculose BK+

A tuberculose é um problema de saúde prioritário no âmbito do Dsei. Ao longo dos anos
de atuação em área indígena, várias ações foram desenvolvidas para o controle de tuberculose.
No ano de 2009 foram identificados e examinados 243 sintomáticos respiratórios,
representando 191,3%
191,3 da meta pactuada e foram identificados e tratados 27 casos de novos de
tuberculose, destes 07 bacilíferos. Todos o tratamentos foram supervisionados. O percentual de cura
foi de 93,7 % (abr/08
a mar/09: estudo de coorte); foram notificados e tratados 16 casos de
(
tuberculose, sendo 08 do PB Cacoal, 07 do PB de Juína e 01 caso do PB Vilhena; 15 tiveram alta por
cura e 01 alta por óbito (causa: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) do PB Cacoal.
O coeficiente de incidência reduziu de 155,7 em ano 2008 para 103,6 casos em 100.000
habitantes em 2009. Observa-se uma redução ao longo dos anos, conforme tabelas a seguir.
Foram desenvolvidas oficinas com a comunidade indígena quanto ao diagnóstico e
tratamento da tuberculose nas aldeias com maior incidência de tuberculose e em todas as Casai’s e
intensificou-se a realização de busca ativa de sintomáticos respiratórios, por meio de visitas domiciliares
nos pólos base com maior incidência. O PB de Juína realizou atividades de busca ativa, em parceria
com a Secretaria Municipal de Saúde de Juína, supervisão e acompanhamento dos casos em
tratamento (DOTS), oferta de Teste Rápido anti HIV/AIDS aos pacientes de Tuberculose e avaliação dos
contatos dos casos de tuberculose diagnosticados por meio de raios-X, PPD e baciloscopia.
Apesar de todas as ações desenvolvidas, há dificuldade para o controle da doença em área
indígena devido ao modo de vida (convivência nas malocas), alta susceptibilidade dos indígenas,
grande número de contatos para controle da doença, tratamento prolongado, entre outros. Com a falta
de veículos, dificuldade de acesso e falta de profissional habilitado em algumas aldeias (AIS), torna-se
difícil a supervisão do tratamento de alguns casos de tratamento, onde alguns indígenas permanecem
na CASAI para a realização do tratamento supervisionado, no entanto muitos não aceitam ficar muito
tempo na CASAI.
O gráfico 24 a seguir mostra série histórica da incidência de tuberculose entre os anos
2000 a 2009.
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Gráfico 24 - Incidência de Tuberculose, Dsei Vilhena-RO, 2005 a 2009
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Fonte: Dsei Vilhena

Coeficiente de Mortalidade Infantil

O coeficiente de Mortalidade Infantil de 2008 foi de 39,2 óbitos em menores de 01 ano
em 1000 nascidos vivos. O esperado para 2009 foi de 37,2 óbitos em menores de 01 ano em 1000
nascidos vivos. Foi alcançado, em 2009, um coeficiente de mortalidade infantil de 36,8 óbitos em
menores de 01 ano em 1000 nascidos vivos, pois ocorreram 10 óbitos em menores de 1 ano em 272
nascimentos no âmbito do Dsei.
Do total de óbitos, 04 óbitos ocorreram no período perinatal (menores de 07 dias), os
quais, na sua maioria não são evitáveis. Para a redução destes óbitos foram implementadas ações de
acompanhamento às gestantes, parto, puerpério e acompanhamento dos recém-nascidos. Mas também
é de suma importância a promoção de intervenções multisetoriais dirigidas à melhoria das condições de
vida e de saúde das mulheres, ações estas de difícil governabilidade.
No período póspós-neonatal (infantil tardia) que compreende os óbitos de 28 dias a menores
de 01 ano ocorreram 04 óbitos.
óbitos
Para a redução destes óbitos foram implementadas as ações de assistência integral à saúde
da criança, tais como: Programa de combate à IRA, diarréia, crescimento/desenvolvimento, imunização,
bem como o fortalecimento de parcerias firmadas com as Pastorais da Saúde e Secretarias Municipais
de Saúde quanto ao acompanhamento das crianças e fornecimento de complementação alimentar,
especialmente no Pólo Base de Vilhena. No entanto, a redução dos óbitos desta faixa etária, bem
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como, de 1 a 4 anos, continua sendo um grande desafio para os profissionais que atuam na atenção à
saúde indígena, pois as causas subjacentes desses óbitos estão intimamente vinculados às condições de
saúde e nutrição, nível de escolaridade e de vida da mulher e da família, garantia do aleitamento
materno e alimentação/nutrição adequada às crianças no primeiro ano de vida, principalmente após o
desmame.
O gráfico 25 seguinte apresenta série histórica dos coeficientes de mortalidade no período
de 2000 a 2009.
Gráfico 25 – Coeficientes de Mortalidade, Dsei Vilhena-RO, 2000 a 2009
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Fonte: SINASC/SIM – Dsei Vilhena

O coeficiente de mortalidade geral (total de óbitos em 1000 habitantes) teve uma redução
significativa em relação ao ano anterior, de 5,8 para 4,3 óbitos em 1000 habitantes, conforme
gráficos 25 acima mostrado.
Observa-se uma queda na mortalidade nos últimos anos, refletindo uma melhora na
assistência à população indígena e/ou melhora na qualidade de vida. Comparado à mortalidade da
população não indígena da região, observa-se que não há uma diferença muito significativa, em média
4,3 óbitos em 1000 habitantes na população não indígena.
Ocorreu também aumento no número de nascimentos em relação ao ano anterior, com um
coeficiente de natalidade de 40,2 em 2009 e em 2008, 39,7.
Conforme metas pactuadas, todos os 04 Pólos base implementaram
mplementaram as ações de promoção
à saúde integral da mulher e da criança, de forma integrada com as outras áreas programáticas,
priorizando pré-natal, parto e puerpério, crescimento e desenvolvimento e doenças prevalentes na
infância.
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3. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Composição do Quadro de Recursos Humanos
Situação apurada em 31/12/2009
Regime do Ocupante do Cargo

Lotação Efetiva

Lotação Autorizada
Autorizada

Lotação Ideal

1.748

Σ

Σ

1.747

NA

SI

0

NA

SI

Celetistas

0

NA

SI

Cargos de livre provimento

1

Σ

Σ

Estatutários

1

NA

SI

Não Estatutários

0

NA

SI

186

NA

SI

1.934

NA

SI

Estatutários
Próprios
Requisitados

Terceirizados
Total

Obs.: Os dados constantes no quadro se referem somente a Lotação Efetiva, sendo os campos seguintes, Lotação Autorizada e Ideal, não aplicáveis
à situação atual da Core.
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COMPOSIÇÃO E CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS NOS EXERCÍCIOS DE 2007, 2008 E 2009
QUADRO PRÓPRIO
TIPOLOGIA
IPOLOGIA

Qtd.

Vencimentos e vantagens
fixas

Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus)
2007
1.866
SI
2008
1.803
SI
2009
1.747
SI
Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus)
ônus)
2007
0
SI
2008
0
SI
2009
0
SI
Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo)
2007
1
SI
2008
1
SI
2009
1
SI
Requisitados com ônus para a UJ
2007
0
SI
2008
0
SI
2009
0
SI
Requisitados sem ônus para a UJ
2007
0
SI
2008
0
SI
2009
0
SI

Finalidade
2007
2008
2009

Conservação e Vigilância
Qtd.
140
148
131

Custo
1.887.810,98
1.638.314,53
2.687.228,16

Gratificações

Adicionais

Indenizações

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI
QUADRO TERCEIRIZADO

Motoristas
Qtd.
48
56
55

Retribuições

Custo
953.763,71
735.525,65
1.282.662,36

Apoio Administrativo
Qtd.
NA
NA
NA

Custo
NA
NA
NA

Qtd.
NA
NA
NA

Atividades
Atividades
de ÁreaÁrea-fim
Custo
NA
NA
NA

Estagiários
Qtd.
55
47
42

Custo
165.470,25
177.236,20
200.828,04

SI: Sem Informação
OBS: Com referência ao QUADRO PRÓPRIO, esta Core detém apenas as informações do campo “Quantidade”, não tendo acesso as informações requeridas
nos demais campos, as quais estão no controle do nível central da instituição,
instituição, consolidadas por órgão, não sendo possível a informação por UJ.
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CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ÁREAÁREA-FIM
Demonstrativo dos contratos de terceirização de ÁreaÁrea-fim no exercício de 2009
Nível de Escolaridade
Nat.

NA

Contrato

NA

Empresa contratada
(CNPJ)
NA

Vigência do Contrato
Médio

Superior

Sit.

Início

Fim

AT

EF

AT

EF

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Observação:
Observação Não há contrato para terceirização de pessoal de área-fim. Porém, o pessoal que atua na saúde indígena, na sua maioria, são contratados pelos
municípios ou por ONG (conveniada com os municípios). Somam ao todo, considerando o quadro de pessoal dos dois Distritos, 549 profissionais, entre
enfermeiros, odontólogos, técnicos de enfermagem, técnicos de higiene dental, agende indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento, (Porto Velho 319 e Vilhena - 230).
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Indicador Gerencial de Recursos
Recursos Humanos

Indicador

Finalidade

Percentual
de
servidores
em
exercício
na Funasa

Conhecer
os
servidores
que atuam
na
instituição

Fórmula de Cálculo

Nº de servidores em exercício
na Core
x 100
Total de servidores ativos

Tipo

Eficácia

Fonte

Siape

Método de
Aferição

Siape

Área
Responsável
pelo
Indicador

DEADM
CORE

Resultado
2008

Meta 2009

Resultado
2009

16,32

Não foi
estabelecida
a meta para
esse
indicador.

18,77
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Análise crítica sobre a situação dos recursos humanos.

A Coordenação Regional de Rondônia tem passado na última década por imensas
dificuldades no tocante, ao seu quadro de Recursos Humanos, situação que foi agravada pela
descentralização das ações de endemias ocorrida na Core-RO no final do ano de 2000 e primeiro
trimestre do exercício de 2001. Neste período, por força da Portaria nº 1.399/99 foi determinado que
todas as Ações de Epidemiologia e Vigilância em Saúde seriam repassadas para o Governo do Estado
de Rondônia sob a gestão da Secretaria Estadual de Saúde e para as cinqüenta e duas Prefeituras
Municipais.
Com a descentralização das equipes de operação de campo, houve também a
necessidade, devidamente autorizada, de repassar os bens móveis, imóveis e técnicos tanto de nível
superior como de nível médio das atividades fim e meio. É exatamente aí que a Core-RO começa a
entrar em falência administrativa por, com a descentralização, reduzir ainda mais uma força de trabalho
que naquele momento já não atendia plenamente as necessidades do serviço, aliado ao fato de nos
últimos oito exercícios termos tido uma redução da força de trabalho de aproximadamente cinqüenta
por cento em função de óbitos, afastamentos por motivo de saúde, aposentadoria, demissões e outros.
Logo, a Coordenação Regional em suas diversas áreas não consegue atender a demanda
reprimida de trabalho e as novas demandas que surgem a cada dia, considerando que o último
concurso realizado pela Funasa, à exceção do temporário para a contratação de Engenheiros ocorrido
no ano de 2008, ocorreu em 1989, ainda na ex-Fundação SESP.
Atualmente a Core dispõe, em seu quadro de pessoal, de 1.652 servidores ativos. Desses,
1.342 estão cedidos ou descentralizados a estados e municípios, face à descentralização das ações de
saúde e saneamento e ações de vigilância em saúde conforme quadro acima e quadro específico dos
servidores descentralizados por municípios. Do total de servidores, 310 estão em exercício nesta
Regional, dos quais 195 atuam nas áreas finalísticas – Saúde Indígena e Saneamento, e 115 em
atividades de suporte administrativo, área meio. Para o desenvolvimento de suas ações, a Core
depende ainda, de 549 trabalhadores que atuam na saúde indígena, disponibilizados por meio dos
municípios que recebem recurso da Funasa e da SAS/MS para contratação de pessoal para a saúde
indígena e mais 186 terceirizados, nas áreas de vigilância, limpeza e conservação e motoristas, entre
outros, além dos estagiários, em torno de 42.
Fica claro, com a exposição acima, que as atividades de saúde indígena são desenvolvidas
quase que exclusivamente por “terceirizados” o que tem comprometido a qualidade dos trabalhos face
à grande rotatividade dos profissionais.
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Na área de saneamento a situação não é diferente. O corpo técnico não atende a
demanda da área por insuficiência de engenheiros para acompanhamento das obras e dos convênios.
A estrutura administrativa da Core é totalmente deficitária. Como conseqüência, temos um quadro de
engenheiros muito abaixo do necessário e que não consegue fiscalizar todas as obras de saneamento
em aldeias, quiçá os processos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e a contínua
fiscalização dos convênios firmados com as Prefeituras Municipais.
As equipes administrativas estão no limite. A Comissão de Licitação é composta por
técnicos de nível médio em número reduzido o que dificulta a agilidade dos procedimentos, chegando
por vezes a Core a demorar o dobro do tempo para a realização de uma licitação. A ProcuradoriaGeral Federal da Funasa, responsável pelos procedimentos consultivos fica no vizinho Estado do
Amazonas, o que dificulta o fluxo dos processos, chegando por vezes a demorar mais de trinta dias
apenas para a emissão do Parecer Jurídico.
Com o advento da Portaria nº. 411 de 21 de dezembro de 2008, que determina o retorno
de servidores cedidos, de cargos administrativos, a Core-RO, cumprindo a determinação, buscou o
retorno de alguns servidores de cargos administrativos junto aos municípios e Governo do Estado, uma
medida paliativa que amenizou, mas está longe de resolver a situação.
Esta é a realidade da Core-RO, que tende a piorar com a previsão de aposentadoria de
dezenas de servidores que já atendem os requisitos para tal. Por outro lado, os órgãos de fiscalização e
controle estão a cada dia mais estruturados, ampliando o número de Auditorias fiscalizadores,
operacionais e de gestão, dificultando ainda mais a rotina da Core-RO.
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4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU
RECURSOS
UG

Credor
Denominação
CNPJ/CPF

Inscrição (Saldo Inicial)
Data
Valor

Movimento Devedor
Data
Valor

Movimento Credor
Data
Valor

Saldo Final em 31/12/09

Total

OBS: Não houve ocorrência
ocorrência no período.
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5. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDOS DE RESTOS A
PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
RP PROCESSADOS

RP NÃONÃO-PROCESSADOS

ANO DE
INSCRIÇÃO

Inscritos

2007

1.414.994,62

--

1.385.693,26

29.301,36

1.438.939,39

730.889,13

708.050,26

--

2008

905.543,07

29.301,36

876.241,71

--

3.641.566,82

52.936,96

3.074.936,70

513.693,16

2009

667.700,07

520,00

609.372,46

57.807,61

1.085.405,64

409.831,21

416.163,38

259.411,05

Total

2.988.237,76

29.821,36

2.871.307,43

87.108,97

6.165.911,85

1.193.657,30

4.199.150,34

773.104,21

Cancelados

Pagos

A Pagar

Inscritos

Cancelados

Pagos

A Pagar

Valores constantes do Siafi.
Nota:

Fonte: Siafi
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Análise Crítica

Os empenhos do exercício de 2007/2008, quando da inscrição, encontravam-se vigentes
as obrigações, porém o saldo remanescente no final do exercício Não Processados e Processados (a
pagar) apesar do adimplemento da despesa no caso do Processados, estão em apuração com base
nos

procedimentos legais, inclusive, do contraditório e ampla defesa, por meio de Processo

Administrativo visando apurar situações que vão do não atendimento da obrigação nos prazos
determinados, questionados pelo credor, como falência da empresa prestadora de serviços.
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6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS
(RECEBIDAS E REALIZADAS) NO EXERCÍCIO
“NÃO SE APLICA à natureza jurídica da UJ””
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7. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA

Em conformidade com o Acórdão nº 650/2007 - TCU/Plenário houve determinação de
suspensão de pagamento da contribuição. Ainda pelo Ofício 3.958/SPS/DEFIS, da Secretaria de
Previdência Complementar, a Funasa estaria proibida de efetuar o pagamento da contribuição do
plano de previdência complementar, e, por conseqüência, de realizar a ação orçamentária específica.
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8. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM
RECURSOS EXTERNOS

Discriminação (código
do projeto, descrição,
finalidade e
organismo
financiador)

Empréstimo contratado
(ingressos externos)
Custo
Total

Previsto

Realizado

Contrapartida
nacional

Valor das transferências de recursos
(individualizar por motivo)
Motivo
(amortização,
Valor
pagamento de
Valor
acumulado
juros, comissão de no ano
no projeto
compromisso,
outros)

Em caso de não se ter atingido a
conclusão total ou de etapa
Motivos que
impediram ou
inviabilizaram

Providências
adotadas para
correção

“NÃO SE APLICA” à natureza jurídica da Fundação Nacional de Saúde.
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9. RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS

“NÃO SE APLICA” à natureza jurídica da Fundação Nacional de Saúde.
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10. OPERAÇÕES DE FUNDOS

“NÃO SE APLICA” à natureza jurídica da Fundação Nacional de Saúde.
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11A. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE
CONTROLE INTERNO
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
UJ responsável pela apresentação do processo anual de contas: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE –
COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Relatório de Auditoria/Nota de Auditoria/Nota Técnica nº: 224195

1. Item nº: 2.1.2.1 - NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.
1.1. Recomendação 1 – Proceder as novas licitações para a contratação de serviços e o
fornecimento de peças de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas de saneamento e
abastecimento de aldeias indígenas, utilize-se preferencialmente da modalidade pregão
eletrônico, nos termos do art. 4º, §1º do Decreto nº 5.450/2005, efetuando separadamente o
fornecimento de material de construção.
1.1.1 Providências implementadas:
implementadas No procedimento licitatório que consta no PBS nº
003/2009/Diesp, o Objeto trata da contratação de serviços de fornecimento de peças de
manutenção preventiva e corretiva adotada na modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2009,
Processo nº 25275.013.007/2009-86.
1.1.2. Prazo: 15/09/2009
1.1.3. Situação em: 09/09/2009 - Processo homologado e adjudicado e duas empresas
vencedoras do certame licitatório, uma empresa assinou contrato 03/09/2009 e a outra
empresa

está

aguardando

encaminhamento

de

documentação

dos

técnicos.

Recomendação atendida.
1.2. Recomendação 2 - Avaliar a possibilidade de utilizar o Sistema de Registro de Preços, nos
termos do art. 15, inc. II da Lei nº 8.666/1993, quando das novas licitações para o fornecimento
de peças para os sistemas de saneamento e abastecimento de aldeias indígenas.
1.2.1. Providências implementadas: Encontra-se em processo de elaboração do termo de
referência para o procedimento licitatório, que tem como objeto o registro de preços, para
fornecimento de materiais básicos da construção civil, elétricos e hidráulicos, necessários a
manutenção preventiva e corretiva dos sistemas e aguardando o encaminhamento das
planilhas de cotação de preços.
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1.2.2. Prazo: 30/09/2009
1.2.3. Situação em: 09/09/2009 – O Temo de Referência concluído, em processo de
elaboração das planilhas orçamentárias e aguardando as cotações de preços. 08/02/10 –
Contratos nº 35 e 43/2009. Reiteração pela não implementação plena da recomendação;
considerando que os fiscais do contrato terão que acompanhar fiscalizar e apontar os
serviços executados pela empresa nas aldeias indígenas, as despesas com o deslocamento
de veículos ficarão a cargo da Funasa; considerando ainda, a distância das aldeias aos
Municípios dos Pólos-Base, onde existem os comércios e oficinas, faz-se necessário que a
mesma empresa que irá executar os serviços, forneça os materiais e peças dos
equipamentos, para as substituições necessárias. Com isso, haverá agilidade e
racionalização na operacionalização dos serviços e os custos ficarão reduzidos, pois em
uma única viagem a mesma empresa poderá executar os serviços, substituindo as peças
e/ou materiais necessários dos equipamentos, que são essenciais para funcionamento dos
sistemas de abastecimento de água implantados. No caso de contratação de empresas
distintas, a comunidade indígena será prejudicada com a demora do atendimento para
prestação do serviço de manutenção, e a ausência e descontinuidade desse serviço podem
causar danos irreversíveis às comunidades indígenas envolvidas e assistidas, uma vez que,
muitas delas, não possuem outra alternativa de água potável para seu consumo.
1.3. Recomendação 3 – Trabalhar com um estoque mínimo de material de construção capaz de
permitir a realização de tal serviço pela equipe de técnicos, evitando assim a necessidade de se
fazer mais de um deslocamento para efetuar os serviços de reparo.
1.3.1. Providências implementadas: O Processo de registro de preços está sendo
providenciado para aquisição de material para o estoque mínimo que permitirá os serviços
das empresas contratadas e das equipes de técnicos da Diesp e dos AISAN.
1.3.2. Prazo: 30/09/2009
1.3.3. Situação em: 09/09/2009 - O Temo de Referência concluído, em processo de
elaboração das planilhas orçamentárias e aguardando as cotações de preços. 08/02/10 –
reiteração pela não implementação plena da recomendação. O processo de Registro de
Preços nº 25275.030.261/2009-00, Pregão Eletrônico nº 41/2009, visando aquisição de
material básico de construção, encontra-se na Divisão de Saneamento e Saúde Pública
para atender as recomendações da Procuradoria-Geral Federal/AM, para posterior
publicação do certame.
1.4. Recomendação 4 – Verificar a viabilidade de promover o parcelamento da licitação em
lotes, de acordo com os Pólos-Base onde ocorrerão os serviços, quando das novas licitações para
182

a contratação de serviços e fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva nos
sistemas de saneamento e abastecimento de aldeias indígenas.
1.4.1. Providências implementadas: Conforme o PBS nº 03/2009/Diesp, o processo
licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 14/2009, foi conduzido em parcelamento
de lotes, agrupados por Pólo-Base, tendo como vencedores 2 empresas especializadas em
manutenção preventiva e corretiva de saneamento nas aldeias indígenas.
1.4.2. Prazo: Setembro à Dezembro/2009.
1.4.3. Situação em: 09/09/2009 – Uma empresa assinou o contrato em 03/09/2009 e a
outra aguarda documentação técnica. Recomendação atendida.
1.5. Recomendação 5 – Verificar sobre a existência de possíveis fornecedores e prestadores de
serviço atuando no âmbito de cada Pólo-Base, de forma a permitir uma melhor definição sobre a
composição dos lotes, evitando assim que algum Pólo-Base deixe de ser atendido.
1.5.1. Providências implementadas: Com base nas pesquisas de preços realizadas no
comércio local do município sede de cada Pólo-Base foi constatado que apenas 4
municípios apresentaram as pesquisas de preços, não havendo apresentação de outras
empresas além das vencedoras do certame, na maioria dos municípios sede de cada PóloBase, conforme cotações anexas ao processo do PBS nº 03/2009.
1.5.2. Prazo: Setembro à Dezembro/2009.
1.5.3. Situação em: 09/09/2009 – Processo licitatório concluído, duas empresas
vencedoras para atender aos 8 Pólos-Base dos Dsei’s de Porto Velho e de Vilhena.
Recomendação atendida.

2. Item nº: 2.1.2.2 – Impropriedades na contratação de serviços de manutenção de sistemas de
saneamento e abastecimento em aldeias indígenas.
2.1. Recomendação 1 – Avaliar o valor de referência da hora trabalhada com base no salário
médio e demais custos (tributos e outros) de um técnico especializado para o serviço e com base
nos preços de mercado, ao se proceder a nova licitação.
2.1.1. Providências implementadas: Para definição de horas trabalhadas na oficina e para
as horas nas áreas indígenas foi considerado como parâmetro as pesquisas de mercado
serão lançadas utilizando os critérios IN – 02/2008 realizadas nos mercados locais de cada
município, sede dos Pólos-Base, uma vez que os serviços são diferenciados e considerando
os valores da planilha apresentada pela empresa vencedora, mas o acréscimo por ser um
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serviço diferenciado. Para as horas itinerantes (deslocamento pólo à aldeia e da aldeia ao
pólo), serão pagas em conformidade com a legislação vigente, tomando por base o salário
da categoria conforme dissídio coletivo vigente. Para o exercício de 2010, novamente as
pesquisas de mercado serão lançadas, utilizando os critérios da IN 02/2008.
2.1.2. Prazo: Setembro à dezembro/2009
2.1.3. Situação Atual: 08/09/2009 – Uma Empresa assinou o contrato em 03/09/2009 e
a outra Empresa aguardando encaminhamento de documentos. Reiteração pela não
implementação plena da recomendação. Nas planilhas apresentadas pelas empresas
contratadas - L. C. Santos - Contrato de nº 43/2009 e Valtair Lemos - Contrato de nº
35/2009, foi tomado como base o salário da categoria e custos indiretos correspondentes
às despesas realizadas em área indígena, como também a especificidade do serviço.
Situação em 08/02/10 – Contratos extintos.
2.2. Recomendação 2 – Considerar o acréscimo, para fins de cálculo, de adicional compatível
com a dificuldade na realização dos serviços sem, contudo, onerar excessivamente o contrato, ao
se avaliar o valor de referência da hora trabalhada em área indígena.
2.2.1. Providências implementadas:
implementadas: Será avaliado para fins de cálculo, a composição de
custos das horas trabalhadas, que será apresentada pela licitante vencedora, onde constará
o acréscimo, de adicional compatível com a dificuldade na realização dos serviços nas
áreas indígenas, sem contudo onerar excessivamente o contrato.
2.2.2. Prazo: Setembro à dezembro/2009
2.2.3. Situação Atual: 08/09/2009 – A composição de custos consta no Processo do PBS003/2009. Recomendação atendida.
2.3. Recomendação 3 – Substituir por uma taxa, variável de acordo com o tipo de equipamento e
que não seja excessiva, a ponto de se tornar inviável para a Administração, o pagamento de
horas de permanência do equipamento reserva em área indígena.
2.3.1. Providências implementadas: Para pagamento das horas de permanência de
equipamentos reservas em aldeias indígenas ficou estabelecida no termo de referência do
PBS nº 03/2009/Diesp, a taxa de depreciação do equipamento no valor de 10% do valor
do conserto do referido equipamento, incluindo peças e serviços.
2.3.2. Prazo: Setembro à dezembro/2009
2.3.3. Situação Atual: 08/09/2009 – A metodologia de cálculos consta no item 6.3.2 do
Termo de Referência – item 6, valor estimado do PBS-003/2009/Diesp. Recomendação
atendida.
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2.4. Recomendação 4 – Avaliar a estipulação de um limite máximo de horas para a execução dos
serviços executados em áreas indígenas.
2.4.1. Providências implementadas: Não foi possível estabelecer um limite máximo de
horas para execução dos serviços em aldeias indígenas em virtude das dificuldades,
diversidades e peculiaridades de cada serviço executado nas aldeias. Ficou estabelecida na
nova licitação uma média mensal de horas trabalhadas em aldeias indígenas de cada PóloBase. Para a metodologia de cálculo foi considerado a necessidade de uma visita técnica
por mês com duração de 1 dia com 8 horas trabalhadas, para realização dos serviços de
manutenção preventiva em todas as aldeias de cada Pólo-Base, foram considerados ainda
como base em relatório técnico, conforme item 6.3 - metodologia de cálculo e item 6.3.1 –
do Termo de Referência, PBS nº 003/2009/Diesp.
2.4.2. Prazo: Setembro à dezembro/2009
2.4.3. Situação Atual: 08/09/2009 – Os procedimentos de homologação do contrato de
uma empresa foi efetivado, e da outra em análise da documentação da capacidade
técnica. Recomendação atendida.

3. Item nº 3.1.3.1 – Impropriedades na ocupação de imóveis funcionais – reincidência
3.1. Recomendação 1 – Verificar os motivos da ausência de cobrança de taxa de ocupação aos
servidores ocupantes de imóveis funcionais.
3.1.1 .Providências a serem implementadas: Acatada.
•

Expedir ofício para os ocupantes dos imóveis residenciais funcionais,

notificando-os a pagarem o retroativo dos últimos cinco anos da taxa ocupacional;
•

Solicitar cópias dos comprovantes das taxas atuais via desconto em contra

cheque ou GRPU;
•

Obter autorização de desconto retroativo há cinco anos;

•

Encaminhar a autorização de desconto em folha de pagamento para Divisão

de Recursos Humanos para providências.
3.1.2. Prazo: 01/06/2010
3.1.3. Situação
Situação em:

16/09/2009

Notificados

90% dos ocupantes dos imóveis

residenciais funcionais da Funasa a pagarem as taxas retroativas a 60 meses (Anexo I), bem
como apresentarem os comprovantes de pagamento da taxa de resíduos sólidos, taxa de
ocupação, água e luz do período. Reiteração pela não implementação plena da
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recomendação. Situação em 8/2/10 - Recomendação atendida – Processo nº
25275.009.907/2005-58.
3.2. Recomendação 2 – Dar ênfase ao processo referente à cobrança da servidora que não
autorizou o recolhimento dos valores devidos, adotando tempestivamente todas as medidas
cabíveis no âmbito da administração.
3.2.1. Providências a serem implementadas: Acatada
3.2.2. Prazo: 31/12/2009
3.2.3. Situação em: 16/09/2009 – Descontando em folha. Situação em 8/2/10 Recomendação atendida – Processo nº 25100.031.315/2008-67.
3.3. Recomendação 3 – Especificar em despacho a portaria do Deadm mencionada pelo Sr.
Coordenador Regional.
3.3.1. Providências a serem implementadas: Acatada.
3.3.2. Prazo: 31.12.2009
3.3.3.
3.3.3. Situação em: Até o momento a referida portaria não foi localizada nos arquivos
desta Coordenação. Situação em 08/02/10 – Recomendação Atendida - Portaria nº PRE1274, de 6 de agosto de 1981 – revogada pela Portaria nº PRE-1954,de 7 de fevereiro de
1986.
3.4. Recomendação 4 – Efetuar consulta á presidência da Funasa para se alcançar uma solução
quanto à avaliação dos imóveis funcionais.
3.4.1. Providências a serem implementadas: Acatada. Em 30/07/2009 a Chefe do Sopat
desta Coordenação Regional, quando em treinamento prático no Serviço de Patrimônio da
Presidência da Funasa, realizou a referida consulta a substituta eventual daquele serviço.
• Fazer ofício solicitando da Caixa Econômica Federal, proposta comercial para
avaliação dos 28 imóveis residenciais funcionais;
• Fazer ofício para GRPU de Mato Grosso do Sul, para buscar parceria no sentido
de disponibilizar técnico para avaliação com as despesas de diárias e passagem por
conta da Core/RO;
• Solicitar a Presidência da Funasa, a liberação de recursos orçamentários e
financeiro para implantar a proposta mais vantajosa para a instituição.
3.4.2. Prazo: 31/12/2010
3.4.3. Situação em: 16/09/2009 – Elaboração das planilhas de endereços dos imóveis
para confecção das correspondências. Reiteração pela não implementação plena da
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recomendação. Situação em 08/02/10 – Recomendação atendida parcialmente.
Encaminhado Ofício nº 133/SOPAT/SALOG/DIADM/CORE/RO para a Caixa Econômica
Federal com o fito de liberação de técnico para a referida avaliação, a qual informou da
impossibilidade de avaliar os imóveis desta Coordenação Regional face a demanda das
ações do PAC. Não foi possível a solicitação em 2009 considerando final de exercício, vez
que estava sendo realizado o Levantamento/inventário anual de bens móveis.
O Setor de Patrimônio desta Coordenação enviou Ofício nº 11 de 10.2.10 a GRPU de
Mato Grosso do Sul, para buscar parceria no sentido de disponibilizar técnico para
avaliação os imóveis com as despesas de diárias e passagem por conta desta Funasa; com
previsão de início dos trabalhos na 1ª quinzena de março, ocasião em que será liberado
recursos orçamentário-financeiro para custear tais despesas.
3.5. Recomendação 5 – Registrar em processo todas as informações e documentos referentes ás
iniciativa adotadas pela unidade, inclusive aquelas que não alçaram êxito, objetivando o
cumprimento do princípio da transparência dos atos praticados pela administração pública, bem
como, resguardar a própria administração em possíveis processos de apuração.
3.5.1. Providências a serem
serem implementadas: Acatada, solicitado ao Setor de Comunicação
desta Core a abertura do processo para registrar as informações das providencias adotada
nas recomendações.
3.5.2. Prazo: Implantado
3.5.3. Situação em: 16/09/2009 Processo formalizado sob o nº 25275.030.286/200903. Reiteração pela não implementação plena da recomendação. Situação em 8/2/10 –
Recomendação Atendida - Processo formalizado sob o nº 25275.030.286/2009-03.

4. Item nº 3.1.4.1 – Nomeação de servidores para a composição de comissões de
de correição em
municípios diferentes de suas lotações.
4.1. Recomendação 1 – Proporcionar, de forma urgente, a capacitação de outros servidores em
treinamentos de correição.
4.1.1. Providências a serem implementadas: Não houve implantação.
4.1.2. Prazo: 30.7.2010
4.1.3. Situação em: 09/09/2009 – Até o momento, não foi possível a capacitação.
Situação em 08/02/2010. Recomendação atendida. A capacitação de servidores que
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atuam ou pretende atuar em PAD foi realizada no período de 7 a 11.12.2009, em Porto
Velho - RO – Instituição executora: Funasa.
4.2. Recomendação 2 – Evitar a composição de comissões de sindicância e PAD com servidores
lotados em pólos distintos do local onde houver sido instaladas as respectivas comissões.
4.2.1. Providências a serem implementadas:
implementadas: A Core RO já está procedendo conforme
orientado. Anexo, cópia do Memorando Circular nº 8/Gabinete que determina ações
neste sentido.
4.2.2. Prazo: Implementado
4.2.3. Situação em: Implementado. Recomendação atendida.
4.3. Recomendação 3 – Observar da Instrução Normativa nº 04 da CGU nos casos que lhe
forem pertinentes.
4.3.1. Providências a serem implementadas: Recomendação acatada. Doravante a Core
RO, onde couber e visando a desburocratização, nos casos de extravios e danos, utilizará o
TCA – Termo Circunstanciado Administrativo.
4.3.2. Prazo: Imediato.
4.3.3. Situação em: Imediato. Recomendação atendida.

5. Item nº 3.1.5.1 – Garantia contratual prestada em desacordo com a legislação vigente
5.1. Recomendação 1 – Solicitar da contratada a regularização da garantia contratual
apresentada com base no art. 56,§1º, inc. I, da Lei de Licitações.
4.5.1. Providências a serem implementadas
implementadas:
plementadas: As garantias estão sendo exigidas conforme
recomendação e as determinações legais, preferencialmente, depósito caucionado, seguro
garantia, enquanto que os títulos somente com aval do Banco Central.
4.5.2. Prazo: Implementado.
4.5.3. Situação em: 04/09/09, Contrato extinto. Cumprimento a contento. Recomendação
atendida.

6. Item nº 3.1.5.2 – Contrato celebrado com desvantagem econômica para a administração
6.1. Recomendação 1 – Não reincidir nas impropriedades acima relatadas, evitando o
pagamento de serviços de manutenção preventiva, que, pela sua natureza, possam ser incluídos
no contrato de serviços de limpeza e conservação.
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6.1. Providências a serem implementadas:
implementadas Acatada e excluída do Pregão Eletrônico nº
06/09, objeto Manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionados da
Core.
6.1.2. Prazo: 04/09 /09
6.1.3. Situação em: 04/09/09, Certame Licitatório em andamento. Recomendação
atendida.
6.2. Recomendação 2 – Avaliar os valores que servem como referência para contratações,
levando-se em conta o custo total de serviços e o valor de aparelhos de ar condicionado novos.
Este procedimento deve ser adotado em outras contratações de serviços de manutenção de bens
móveis.
6.2.1. Providências a serem implementadas: Acatada e realizada uma avaliação prévia de
todos os aparelhos de ar condicionados, onde foi definido o valor máximo de gastos para
conserto/reparos, e constantes no Pregão Eletrônico 06/09, objeto Manutenção corretiva e
preventiva nos aparelhos de ar condicionados da Core.
6.2.2. Prazo: 04 /09/09
6.2.3. Situação em: 04/09/09, Certame Licitatório em andamento. Reiteração pela não
implementação plena da recomendação. Situação em 08/02/2010 - Concluído processo
licitatório nº 25275.001.714/2009-82, Pregão nº 6/2009, para manutenção dos
aparelhos condicionadores de ar e centrais de ar desta Core/RO, onde já se encontra o
atendimento às recomendações emanadas.
6.3. Recomendação 3 – Avaliar a possibilidade de contratar separadamente o fornecimento de
peças e a prestação de serviços, ao se efetuar novas licitações para o mesmo objeto.
6.3.1. Providências a serem implementadas: Acatada e a sendo realizada em separado
através do Pregão Eletrônico 05/09.
6.3.2. Prazo: 04/09/09
6.3.3. Situação em: 04/09/09, Certame Licitatório em andamento. Reiteração pela não
implementação plena da recomendação.
Recomendação: utilizar o SRP, obedecendo ao Art. 2º do decreto nº 393/2001. Situação
em 08/02/2010 - Encontra-se em andamento para SRP o processo licitatório de nº
25275.001.440/2009-21, para fornecimento de peças dos aparelhos condicionadores de
ar e centrais de ar desta Core-RO e foi concluído processo nº 25275.001.714/2009-68,
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Pregão nº 6/2009, para manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar,
portanto licitados separadamente, conforme recomendação.
6.4. Recomendação 4 – Utilizar o Sistema de Registro de Preços, obedecendo ao art. 2º, do
Decreto nº 3.931/2001.
6.4.1. Providências a serem implementadas:
implementadas Acatada e esta sendo realizada através do
Pregão Eletrônico 05/09 - Registro de Preços.
6.4.2. Prazo: 04/09/09
6.4.3. Situação em: 04/09/09, Certame Licitatório em andamento. Reiteração pela não
implementação plena da recomendação. Situação em 8/2/2010 - Em andamento processo
licitatório de SRP nº 25275.001.440/2009-21, Pregão nº 6/2009, para fornecimento de
peças dos aparelhos condicionadores de ar.

7. Item nº4.2.3.1 – Processos licitatórios – apresentação
apresentação de atestados de capacidade técnica
incompatíveis com o objeto da licitação.
7.1. Recomendação 1 – Incluir critérios claros e objetivos relativos à capacitação a ser
comprovada, orientando aos membros das comissões de licitação sobre a aceitação de tais
documentos.
7.1.1. Providências a serem implementadas: Acatada e foi realizada orientação.
7.1.2. Prazo: 04/09 /09
7.1.3. Situação em: 04/09/09, Os Pregoeiros e a Comissões estão orientados quanto ao
fiel cumprimento da legislação. Recomendação atendida.
atendida.
7.2. Recomendação 2 – Utilizar preferencialmente da modalidade pregão eletrônico nos termos
do art. 4º, § 1º, do Decreto nº 5.450/2005, analisando ainda a possibilidade de utilizar o SRP Sistema de Registro de Preços.
7.2.1. Providências a serem implementadas:
implementadas: Acatada e foi realizado o Pregão Eletrônico
09/09.
7.2.3. Prazo: 04 /09 /09
7.2.4. Situação em: 04/09/09, Certame Concluso. Em fase de assinatura de contrato.
7.3. Recomendação 3 – Promover o parcelamento de novas licitações em itens, verificando
previamente a viabilidade e o modo como deve ocorrer tal divisão.
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7.3.1. Providências a serem implementadas: Acatada e foi realizado o Pregão Eletrônico
09/09.
7.3.2. Prazo: 04/09/09
7.3.3. Situação em: 04/09/09, Certame Concluso em fase de assinatura de contrato, não
logramos êxito no item helicóptero, foi deserto.
Situação em 8/2010 – Contrato assinado com a única participante do certame.
7.4. Recomendação 4 – Consultar a Procuradoria Federal quanto à aplicação da rescisão
contratual prevista no art. 78 da Lei de Licitação, caso o contrato ainda esteja vigente.
7.4.1. Providências a serem implementadas: Não aplicável contrato já expirado.
7.4.2. Prazo: 04/09/09
7.4.3. Situação em: 04/09/09, Contrato extinto.

8. Item 4.2.3.3 – Impropriedades na licitação
licitação para fornecimento de medicamentos
8.1. Recomendação 1 – Evitar tomar como referência em suas licitações para fornecimento de
medicamentos os preços da ABCFARMA, utilizando-se dos preços praticados no mercado local e
nas licitações realizadas por entidades públicas, (sítio) do Ministério da Saúde e laboratórios
públicos.
8.8.1. Providências a serem implementadas: Acatada, foi lançando o Pregão Eletrônico nº
29/09, 34 empresas retiraram o edital, mas nenhuma apresentou proposta, foi deserto.
8.8.2. Prazo: 04 /09/09
8.8.3. Situação em: 04/09/09, iniciado novo procedimento licitatório. Reiteração pela não
implementação plena da recomendação. Situação em 08/02/2010 - Foram deflagrados os
processos de nº 25275.030.217/2009-91, Pregão nº 50 e 25275.031.342/2009-19,
Pregão nº 51, cuja referência de preços baseia-se na tabela da CMED – Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamento, conforme Nota Técnica da PFG/PF/FUNASA nº
4/2009. Os processos citados ainda se encontram em andamento.
8.2. Recomendação 2 – Promover, quando das próximas licitações para a contratação para
fornecimento de medicamentos, análise prévia das quantidades estimadas de fornecimento de
medicamento para cada Pólo-Base e das demais condições peculiares ao referido contrato,
avaliando o parcelamento da licitação em lotes, com a possibilidade de incluir num mesmo lote,
mais de um Pólo Base, de forma a encontrar um ponto de equilíbrio que traga maior vantagem
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para a Administração Pública e que possa ser atrativo para o maior número de licitantes possível,
visando estimular a concorrência no procedimento licitatório.
8.2.1. Providências a serem implementadas:
implementadas Acatada, foi lançando o Pregão Eletrônico nº
29/09, 34 empresas retiraram o edital, mas nenhuma apresentou proposta, foi deserto.
8.2.2. Prazo: 04/09/09
8.2.3. Situação em: 04/09/09, iniciado novo procedimento licitatório.
Tipo de comunicação: reiteração pela não implementação plena da recomendação.
Situação em 08/02/2010 - Foram deflagrados os processos de nº 25275.030.217/200991, Pregão nº 50 e 25275.031.342/2009-19, Pregão nº 51, cujo primeiro atende ao Dsei
Porto Velho, constituído pelos Pólos-Base de Porto Velho, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná e
Humaitá; o segundo atende ao Dsei Vilhena, constituído pelos Pólos-Base de Cacoal,
Vilhena, Juína-MT e Aripunã-MT.

9. Item nº 4.2.3.4 – Ausência de publicação em jornal de grande circulação local
9.1. Recomendação 1 – Promover a publicação dos certames licitatórios como determina a
legislação específica.
9.1.1. Providências a serem implementadas: Acatada.
9.1.2. Prazo: 04/09 /09
9.1.3. Situação em: 04/09/09 Será realizada a publicação conforme estabelecido no art.
17, inc.II, letra "c" do Decreto nº 5.450/2005. Recomendação atendida.

10. Item nº 4.2.3.5 – Ausência de documento de habilitação
10.1.
10.1. Recomendação 1 – Orientar os membros de comissões de licitação que, quando da
realização de sessões licitatórias, verifiquem a apresentação de todos os documentos previstos
para habilitação.
10.1.1. Providências a serem implementadas: Acatada.
10.1.2. Prazo:
Prazo: 04 /09/09
10.1.3. Situação em: 04/09/09, foi realizada a orientação. Recomendação atendida.

11. Item nº 4.2.3.6 – Ausência de levantamento prévio sobre as necessidades da unidade
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11.1. Recomendação 1 – Evitar o lançamento de editais de licitação sem a prévia elaboração de
Termo de Referência e estudo das necessidades do Órgão em relação ao objeto a ser licitado.
11.1.1. Providências a serem implementadas: Acatada.
11.1.2. Prazo: 04 /09 /09
11.1.3. Situação em: 04/ 09/09, situação regularizada Pregão 04/2009, concluso.
Recomendação atendida.

12. Item nº 4.2.3.7 – Exigência desnecessária em edital, tornandotornando-se instrumento de restrição indevida
a participação de possíveis interessados.
12.1. Recomendação 1 – Observar os dispositivos da Lei nº 8.666/1993 relativos aos princípios
norteadores da licitação e ao caráter competitivo dos procedimentos licitatórios, de modo a evitar
que exigências desnecessárias tornem-se instrumento de restrição indevida à liberdade de
participação de possíveis interessados.
12.1.1. Providências a serem implementadas: Acatada.
12.1.2. Prazo: 04 /09/09
12.1.3. Situação em: 04/09/09, exigências foram transferidas como condições de
assinatura contratual e não para participação no certame, Pregão nº 30/2008, concluso e encontra-se
(Suspenso) através de mandado de segurança. Reiteração pela não implementação plena da
recomendação. Situação em 08/02/2010 - Pregão concluso, cuja vencedora já se encontra executando
os serviços em conformidade com cláusulas contratuais.
12.2. Recomendação
Recomendação 2 – Avaliar, do ponto de vista legal e quanto ao custo-benefício, a
necessidade de exigir a presença "in loco" de um nutricionista em cada Casai.
12.2.1. Providências a serem implementadas: Acatada.
12.2.2. Prazo: 04 /09 /09
12.2.3. Situação em: 04/09/09, foi exigido somente 02 nutricionistas condicionado a pelo
menos uma vista mensal em cada Casai, Casa de Apoio a Saúde Indígena. Recomendação
atendida.

13. Item nº 4.2.3.8 – Execução de contrato em desacordo com o ato convocatório
13.1. Recomendação 1 – Elaborar minucioso planejamento da licitação, realizado em harmonia
com as necessidades da instituição para que fique precisamente definido, dentro dos limites
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exigidos na Lei nº 8.666/93, os produtos a serem adquiridos, sua quantidade e o prazo para
entrega, se houver. Evitando-se, assim, erros desnecessários.
13.1.1. Providências a serem implementadas: Acatada.
13.1.2. Prazo: 20 /12 /09
13.1.3. Situação em: 04/ 09/09, Será realizado novo PBS, (Pedido de Bens e Serviços),
para realização de nova contratação. Reiteração pela não implementação plena da
recomendação.

Situação

em

08/02/2010

-

Foi

deflagrado

processo

nº

25275.033.222/2009-56, Pregão nº 62, cujo elaboração atendeu as recomendações
emanadas pela Auditoria.
13.2. Recomendação 2 – Acompanhar a execução do contrato, objetivando verificar se as
condições dos serviços prestados e dos preços acordados estão de acordo com o ato
convocatório e com o contrato. Adotar as providências cabíveis quando identificadas
divergências.
13.2.1. Providências a serem
serem implementadas: Acatada.
13.2.2. Prazo: 04/09/09
13.2.3. Situação em: 04/09/09, foi realizada capacitação para os fiscais de contratos
estando os mesmos atuantes. Recomendação atendida.

14. Item nº 4.2.4.1 – Ausência de segregação de função dos fiscais
fiscais de contratos, bem como de
designação formal, inviabilizando a efetiva fiscalização dos contratos vigentes.
14.1. Recomendação 1 – Atentar para o Princípio da Segregação de funções, evitando que
dentro do mesmo processo de aquisição, o servidor atue com funções diversas, como requisitante,
Presidente da CPL, fiscal do contrato e responsável por atestar a prestação do serviço.
14.1.1. Providências a serem implementadas: Acatada.
14.1.2. Prazo: 04 /09/09
14.1.3. Situação em: 04/09/09, Regularizada. Recomendação atendida.
14.2. Recomendação 2 – Elaborar modelo de relatório mensal de fiscalização contratual,
específico para cada contrato, contendo, no mínimo, todas as obrigações da contratada, o qual
deve ser preenchido periodicamente pelo fiscal do contrato.
14.2.1. Providências a serem implementadas: Acatada.
14.2.2. Prazo: 04/09/09
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14.2.3. Situação em: 04/09/09. Foi realizada reunião administrativa com todos os fiscais
de contratos e implementado modelo de Relatório, que doravante integram os processos de
pagamentos. Reiteração pela não implementação plena da recomendação. Situação em
08/02/2010 - Foi criado modelo de relatório mensal o qual foi repassado para todos os
ficais, onde há o acompanhamento pela Gecon – Gestão de Contrato.
14.3. Recomendação 3 – Evitar a nomeação de um mesmo servidor para vários contratos.
14.3.1. Providências a serem implementadas: Acatada.
14.3.2. Prazo:
Prazo 04/09/09
14.3.3. Situação em: 04/09/09. Estamos envidando esforço para o fiel cumprimento haja
vista a exigüidade devidamente qualificado para atuar como fiscal. Reiteração pela não
implementação plena da recomendação. Situação em 08/02/2010 – Foi realizada
capacitação nesta Core/RO, no mês de julho de 2009, para qualificar os fiscais de
contratos.

15. Item nº 4.2.4.2 – Inconformidade
Inconformidade na prestação de serviços de vigilância
15.1. Recomendação 1 – Promover a apuração dos fatos relatados para a tomada de
providências da empresa Contratada, aplicando, se for o caso, as devidas penalidades, não
excluindo ainda a possibilidade de aplicação de multa contratual.
15.1.1. Providências a serem implementadas: Acatada.
15.1.2. Prazo: 04 /09 /09
15.1.3. Situação em: 04/09/09. Estamos envidando esforço para o fiel cumprimento haja
vista a exigüidade devidamente qualificada para atuar como fiscal. Reiteração pela não
implementação plena da recomendação –
Situação em 8/2/2010 – Esta Coordenação não apurou os fatos considerando a demanda
de processos pendentes a serem apurados. A Gecon está elaborando subsídios para
instaurar processo administrativo nesta semana considerando o retorno de alguns servidores
que se encontram em gozo de férias. Situação em 12/02/2010 – O processo nº
25.275.011.236/2009-38, encontra-se no setor de gestão de contratos e será
encaminhado ao Coordenador Regional para que seja designada comissão de processo
administrativo para apuração de responsabilidade por descumprimento de cláusula
contratual, dando direito de defesa a empresa. Quanto ao valor referente ao não uso de
arma em serviço, o nosso setor de Gestão de Contratos (Gescon) está elaborando planilha,
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visando o ressarcimento, pela empresa detentora do contrato, por meio de glosa em faturas
posteriores.
15.2. Recomendação 2 – Dar ciência ao fiscal do contrato sobre o fato relatado, comunicando
ainda todos os fiscais de contrato sobre a responsabilidade de seu mister e dos atos omissivos que
impliquem em falhas na fiscalização contratual.
15.2.1. Providências a serem implementadas:
implementadas Acatada.
15.2.2. Prazo: 04/09/09
15.2.3. Situação em: 04/09/09. O fiscal foi comunicado e orientado, os demais fiscais na
reunião administrativa realizada no município de Guajará-Mirim no período de 23 e
23/07/09. Recomendação atendida.

16. Item nº 4.2.4.3 – Não recolhimento de ISS em pagamentos de serviços terceirizados
16.1. Recomendação
Recomendação 1 – Averiguar os motivos do não recolhimento do ISSQN nos contratos
celebrados com as empresas Tonin Soldas Ltda., RIMA - Rio Madeira Aerotáxi Ltda. e VIP'S Viagens e Turismo Ltda. e, se for o caso, passe a efetuar o recolhimento nos mesmos.
16.1.1. Providências
Providências a serem implementadas: Acatada.
16.1.2. Prazo: 31/12/2009
16.1.3. Situação em: 12/5/2009 Com relação as empresas RIMA e VIP'S - Viagens e
Turismo Ltda. a situação encontra-se regularizada, pois não se tributa o referido imposto,
segundo a Auditora Tributarista deste Município. Enquanto a empresa Tonin Soldas Ltda,
está sendo providenciado um levantamento, desde a Lei Complementar nº 199/2004, até
a data do último pagamento, onde a referida empresa será notificada a comprovar o
tributo ou a certidão negativa de débitos. Reiteração pela não implementação plena da
recomendação. Situação em 08/02/10 – Recebido da empresa Tonin Soldas Ltda., a qual
encaminha comprovantes de todos os Documentos de Arrecadação Municipal do período
de 2005 a 2008 (cópias autenticadas) conforme Ofício nº 17/Saeof/Diadm/Core de 31 de
dezembro de 2009.
16.2. Recomendação 2 – Verificar em cada o contrato, a incidência do imposto em período
anterior ao que este passou a ser recolhido, efetuando, se for o caso, o recolhimento das
importâncias devidas.
16.2.1. Providências a serem implementadas: Acatada. Aplica-se a mesma situação da
recomendação acima.
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16.2.2. Prazo: 31/12/2009
16.2.3. Situação em: 12.5.2009 Aplica-se a mesma situação acima.
Tipo de comunicação: reiteração pela não implementação plena da recomendação.
Situação em 8/2/10 – Recomendação atendida parcialmente. Enviado Ofício nº
16/Saeof/Diadm/Core/RO, de 31.12.09, a Secretaria Municipal de Fazenda de Porto
Velho, formulando consulta quanto a tributação do ISSQN em empresas dos ramos de
agência de viagens e táxi-aéreo.

17. Item nº 4.2.4.5 – Pagamentos de contas de água e energia elétrica efetuados com atraso
17.1. Recomendação 1 – Agilizar os trâmites burocráticos visando evitar o atraso no pagamento
de faturas de água e energia elétrica.
17.1.2. Providências a serem implementadas: Acatada.
17.1.2. Prazo: 19/5/2009
17.1.3. Situação em: 18/9/2009 Recebimento de contas agrupadas em tempo, para
agilização do efetivo pagamento. A Seção de Recursos Logísticos será a responsável
pelo monitoramento das contas.
Tipo de comunicação: reiteração pela não implementação plena da recomendação.
Situação em 8/2/10 - A Servidora Célia Bezerra lotada na Seção de Recursos Logísticos
é responsável pelo acompanhamento e emissão de fatura agrupada na página da
Ceron.

18. Item nº 4.2.4.5 – Assunção de custos pela administração que deveriam ser ônus da contratada
18.1. Recomendação 1 – Calcular, por meio de rateio ou outra forma, os valores devidos pela
contratada ao longo da vigência contratual, em todos os locais de prestação do serviço, exigindo
a restituição de tais valores, tendo em vista que a contratada estaria obrigada a arcar com todos
os gastos e despesas que se fizessem necessários para o adimplemento das obrigações
decorrentes da licitação, conforme Edital e Contrato.
18.1.1. Providências a serem implementadas: Acatada.
18.1.2. Prazo: 04/09/09
18.1.3. Situação em: 04/09/09. Foi efetivado o cálculo para rateio conforme
recomendação, a empresa impetrou recurso administrativo o qual foi encaminhado para
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a Advocacia Geral da União, cujo parecer, foi pelo deferimento do pleito a empresa,
cópia anexa.
Tipo de recomendação: revisão de recomendação.
Situação em 8/2/2010 – Contrato extinto. Esta Coordenação acatou o Parecer da
Procuradoria.
18.2. Recomendação 2 – Definir claramente no instrumento convocatório todas as despesas que
deverão ser custeadas pela contratada e, nos casos de água e energia, que seja determinado o
percentual de rateio em relação a cada imóvel, caso não possa ser mensurado o consumo
específico da empresa em cada instalação.
18.2.1. Providências a serem implementadas:
implementadas Acatada.
18.2.2. Prazo: 04/09/09
18.2.3. Situação em: 04/09/09, situação já regularizada no certame licitatório Pregão
30/2008. Recomendação atendida.
atendida.

19.1tem nº 4.2.4.6 – Inconsistências na contratação de empresa especializada no fornecimento de
refeições
19.1. Recomendação 1 – Observar as disposições contidas Lei n° 8.666/93, abstendo-se de fazer
exigências que possam restringir o caráter competitivo das licitações, como a obrigatoriedade de
apresentação, na fase de habilitação, de mais de um atestado de capacidade técnica.
19.1.1. Providências a serem implementadas: Acatada.
19.1.2. Prazo: 04/09/09
19.1.3. Situação em: 04/09/09. Situação já regularizada no certame licitatório Pregão
30/2008. Recomendação atendida.
19.2. Recomendação 2 – Proceder, no caso de novas licitações para o mesmo objeto analisado,
o parcelamento da licitação em lotes, de acordo com os Pólos-Base onde ocorrerão os serviços.
19.2.1. Providências a serem implementadas: Acatada.
19.2.2. Prazo: 04/09/09
19.2.3. Situação em: 04/09/09. Situação já regularizada no certame licitatório Pregão
30/2008. Recomendação atendida.
19.3. Recomendação 3 – promover, previamente à abertura da licitação, a verificação sobre a
existência de possíveis fornecedores e prestadores de serviço atuando no âmbito de cada Pólo198

Base, de forma a permitir uma melhor definição sobre a composição dos lotes, evitando assim
que algum Pólo-Base deixe de ser atendido.
19.3.1. Providências a serem implementadas: Acatada
19.3.2. Prazo: 04/09/09
19.3.3. Situação em: 04/09/09. Situação já regularizada no certame licitatório Pregão
30/2008. Recomendação atendida.
19.4. Recomendação 4 – Fixar, de forma clara no instrumento convocatório dos certames
licitatórios, os índices de reajuste a serem aplicados nos contratos, bem como, a fórmula de
aplicação dos mesmos aos custos da contratada.
19.4.1. Providências a serem implementadas:
implementadas Acatada
19.4.2. Prazo: 04/09/09
19.4.3. Situação em: 04/09/09, situação já regularizada no certame licitatório Pregão
30/2008. Recomendação atendida.

20. Item nº 5.1.2.15.1.2.1- Exigir em edital de troca de item sem a devida fiscalização
20.1. Recomendação 1 – Abster-se de exigir itens que, de alguma forma, não possam ser mensurados,
atestados ou cumpridos.
20.1.1. Providências a serem implementadas: Acatada.
20.1.2. Prazo: 04/09/09
20.1.3. Situação em: 04/09/09, já regularizada itens não constantes nos editais em
tramitação. Recomendação atendida.

21. Item nº: 6.2.1.1 - Inconsistência no cumprimento do acórdão do tribunal de contas da união nº
25/2008
21.1. Recomendação 1 – Efetuar novo registro dos atos no sistema SISAC, na forma de alteração,
para nova apreciação pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do Acórdão nº 1.112/2004
– Segunda Câmara, reiterado pelo Acórdão 25/2008 – Segunda Câmara.
21.1.1. Providências a serem implementadas: Esta Coordenação Regional enviará a
FUNASA/PRESI, um técnico a fim de colher todas as instruções normativas e orientadoras
acerca do assunto, com programação prevista para a segunda quinzena de setembro/09,
haja vista que algumas das recomendações apresentadas fogem da governabilidade desta
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CORE, cabendo tais responsabilidades à SRH/MPOG. Tão logo obtenhamos tais
orientações esta Coordenação Regional se compromete a regularizar tais pendências
dentro da legislação em vigor, nos prazos estabelecidos abaixo.
21.1.2. Prazo: 30/10/ 2009
21.1.3. Situação em: 18/09/2009 Pendente de Regularização, por falta de Norma
Orientadora acerca do assunto. Recomendação atendida.

22. Item nº: 6.2.1.2 – Inconsistência no cumprimento do acórdão do tribunal de contas da união nº
2.759/2008 - SEGUNDA CÂMARA
22.1. Recomendação – 1 Cessar o pagamento nos termos do Acórdão 2.759/2008 – Segunda
Câmara.
22.1.1. Providências a serem implementadas: Esta Coordenação Regional enviará a
FUNASA/PRESI, um técnico a fim de colher todas as instruções normativas e orientadoras
acerca do assunto, com programação prevista para a segunda quinzena de setembro/09,
haja vista que algumas das recomendações apresentadas fogem da governabilidade desta
Coordenação Regional, cabendo tais responsabilidades à SRH/MPOG. Tão logo se
obtenha tais orientações esta Coordenação irá regularizar tais pendências dentro da
legislação em vigor, nos prazos estabelecidos abaixo.
22.1.3. Prazo: 30/10/2009
22.1.4. Situação em: 18/09/2009 Pendente de Regularização, por falta de Norma
Orientadora acerca do assunto. Recomendação atendida.
22.2. Recomendação 2 – Atentar para o procedimento informado pelo Ministro Relator do
Acórdão 2.759/2008 – Segunda Câmara, quanto ao cálculo dos valores relativos a decisões
judiciais.
22.2.1. Providências a serem implementadas: Esta Coordenação Regional enviará a
FUNASA/PRESI, um técnico a fim de colher todas as instruções normativas e orientadoras
acerca do assunto, com programação prevista para a segunda quinzena de setembro/09,
haja vista que algumas das recomendações apresentadas fogem da governabilidade desta
CORE, cabendo tais responsabilidades à SRH/MPOG. Tão logo obtenha tais orientações
esta Core se irá regularizar tais pendências dentro da legislação em vigor, os prazos
estabelecidos abaixo.
22.2.2. Prazo: 30/10/2009
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22.2.3. Situação em: 18/09/2009 Pendente de Regularização, por falta de Norma
Orientadora acerca do assunto. Recomendação atendida.
22.3. Recomendação 3 – Efetuar novo registro dos atos no sistema SISAC, na forma de alteração,
para nova apreciação pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do Acórdão nº 2.759/2009
– Segunda Câmara.
22.3.1. Providências a serem implementadas: Esta Coordenação Regional enviará a
FUNASA/PRESI, um técnico a fim de colher todas as instruções normativas e orientadoras
acerca do assunto, com programação prevista para a segunda quinzena de setembro/09,
haja vista que algumas das recomendações apresentadas fogem da governabilidade desta
CORE, cabendo tais responsabilidades à SRH/MPOG. Tão logo obtenha tais orientações
esta Core se irá regularizar tais pendências dentro da legislação em vigor, nos prazos
estabelecidos abaixo.
22.3.2. Prazo: 30/10/2009
22.3.3. Situação em: 18/09/2009 Pendente de Regularização, por falta de Norma
Orientadora acerca do assunto. Recomendação atendida.

23. Item nº: 6.2.1.3 Inconsistência no cumprimento do acórdão
acórdão do tribunal de contas da união nº
4.076/2008 – PRIMEIRA CÂMARA
23.1. Recomendação 1 – Cessar o pagamento, procedendo ao ajuste no cálculo dos valores
provenientes de sentenças judiciais, nos termos do Acórdão nº 4.076/2009 – Primeira Câmara e
do Acórdão 2161/2005 – Plenário.
23.3.1. Providências a serem implementadas: Esta Coordenação Regional enviará a
FUNASA/PRESI, um técnico a fim de colher todas as instruções normativas e orientadoras
acerca do assunto, com programação prevista para a segunda quinzena de setembro/09,
haja vista que algumas das recomendações apresentadas fogem da governabilidade desta
CORE, cabendo tais responsabilidades à SRH/MPOG. Tão logo se obtenha tais orientações
esta Core se irá regularizar tais pendências dentro da legislação em vigor, nos prazos
estabelecidos abaixo.
23.3.2. Prazo: 30/10/2009
23.3.3. Situação em: 18/09/2009. Pendente de Regularização, por falta de Norma
Orientadora acerca do assunto. Recomendação atendida.
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24. Item nº 6.2.1.4. Inconsistência no cumprimento
cumprimento do acórdão do tribunal de contas da união nºº
4076/2008 – PRIMEIRA CÂMARA
24.1. Recomendação 1:
1 Providenciar emissão de novo registro no SISAC, em conformidade com
o disposto no Acórdão nº 2.759/2008.
24.1.1. Providências a serem implementadas: Em reunião com os analistas da CGU,
ocorrida nesta Coordenação regional, ficou acordado que um técnico da Divisão de
Recursos Humanos, receberá maiores orientações para cumprimento do referido Acórdão.
24.1.2. Prazo: 15/03/10
24.1.3. Situação em:
em 31/12/09 – Pendente de regularização.
24.2. Recomendação 2 – Efetuar o levantamento de processos sem cadastro no SISAC,
providenciando o registro.
24.2.1. Providências a serem implementadas: Efetuar levantamento e registrar no SISAC
24.2.2. Prazo: 30/11/09
24.2.3. Situação em: 31/12/09 – Foi efetuado levantamento. Recomendação Atendida.
Atendida

JOSAFÁ PIAUHY MARREIRO
Coordenador Regional da Fundação Nacional de Saúde em Rondônia
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11B. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU
Relatório de cumprimento das deliberações do TCU
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

01

015.564/2006-0

0718-05/2009-PL/1

9.2.1.

DE

0345/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Efetue o registro no cartório dos imóveis ainda não registrados.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE PATRIMÔNIO (SOPAT)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Foram expedidos ofícios para todas as prefeituras dos municípios que possuem imóveis pendentes de regularização e Cartórios de Registro de Imóveis solicitando
escrituração dos referidos imóveis e estar-se aguardando a criação de Projetos de lei por parte das Prefeituras, com a conseqüente aprovação pela a câmara de vereadores
e/ou Cartórios de Registro de Imóveis.
Síntese dos resultados obtidos
A Funasa em Rondônia possui 87 imóveis, sendo 45 escriturados em Cartório e 42 em andamento.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos
positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Fatores negativos:
•

A Core fica dependendo de criação de projetos de lei por parte da prefeitura e aprovação na câmara de vereadores para efetivação dessa ação;

•

Insuficiência de veículos na área de administração para operacionalização da ação;

•

Insuficiência de recursos orçamentários para deslocamento dos servidores.

Fatores positivos:
•

Interesse da gestão na regularização imobiliária dos imóveis pertencentes à Core.

Unidade Jurisdicionada
Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

02

015.564/2006-0

0718-05/2009-PL/1

9.2.2.

DE

0345/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Proceda à identificação de todos os imóveis no inventário próprio.
Providências
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE PATRIMÔNIO (SOPAT)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Realizada identificação por meio de processos individualizados de todos os imóveis pertencentes a Funasa/RO.
Síntese dos resultados obtidos
Incluídos todos os imóveis no Inventário de Bens Imóveis da Core/RO, exercício de 2009. Encaminhado à Funasa presidência em 11 de janeiro/2010, com uma cópia no
204

Sopat/CORE/Funasa/RO.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fatores negativos:
• Insuficiência de pessoal;
• Falta de veículos destinados especificamente para realização das atividades da administração patrimonial da Core-RO.
Fatores positivos:
• Interesse da gestão em efetivar a ação.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

03

015.564/2006-0

0718-05/2009-PL/1

9.2.3.

DE

0345/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Regularize a situação dos servidores que satisfazem a condição prevista no art. 187 da Lei nº 8.112/90.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS/SEÇÃO DE CADASTRO (SACAD)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Determinação implementada. Procedida a regularização do caso detectado, conforme item 42.6, letra “b”, do referido Acórdão. Pendência sanada.
Síntese dos resultados obtidos
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Situação regularizada.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

04

015.564/2006-0

0718-05/2009-PL/1

9.2.4.

DE

0345/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Regularize a situação dos processos de aposentadoria e pensões dos servidores, pendentes de cadastramento no registro de Sistema de Apreciação de Atos de Admissão e
Concessão – SISAC.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS/SEÇÃO DE CADASTRO (SACAD)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Determinação implementada. Procedido cadastramento dos casos constantes nas letras “c” e “d”, do item 42.6 do referido Acórdão, conforme Ofício nº 45/DIREH/CORE/
RO, de 25 de fevereiro de 2010, expedido à Controladoria Geral da União (CGU).
Síntese dos resultados obtidos
Situação regularizada.
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
O fator negativo que prejudica a adoção das providências necessárias é a deficiência de pessoal frente à grande demanda de atividades/ações a serem executadas pelo
Setor responsável.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

05

015.564/2006-0

0718-05/2009-PL/1

9.2.5.

DE

0345/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Fundamente adequadamente as despesas realizadas por dispensa de licitação.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO (SALOG)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Procedimento adotado. Atualmente, todos os processos de DL estão expressamente fundamentados.

Síntese dos resultados obtidos
Cumprimento da legislação e processos melhores instruídos.
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

06

015.564/2006-0

0718-05/2009-PL/1

9.2.6.

DE

0345/2009-TCU/SECEX-RO

recomendação
ão
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendaç

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Faça constar dos Processos de concessão de diárias os relatórios e comprovantes de viagem, a identificação do meio de transporte utilizado e as justificativas para o
pagamento de diárias em finais de semana.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMETÁRIA E FINANCEIRA (SAEOF)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Esta Core está envidando esforços no sentido de melhorar a fiscalização e exercer o devido controle no cumprimento dessas determinações. Nesse sentido foram emitidos
diversos documentos prestando orientação e informando, inclusive, das penalidades a serem aplicadas quando do não cumprimento das determinações.
Síntese dos resultados obtidos
Transparência dos recursos.
Atualmente os procedimentos solicitados fazem parte da rotina do sistema de concessão de diárias sendo, portanto, obrigatório e exigido pela Core.
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fator Negativo: Quanto ao relatório de viagem de indígenas, esta Core tem dificuldade por não ter controle quanto a devolução dos comprovantes de viagens.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão
Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

07

015.564/2006-0

0718-05/2009-PL/1

9.2.7.

DE

0345/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Agilize a instauração e apuração das infrações disciplinares cometidas pelos servidores do Órgão, a fim de facilitar a apuração dos fatos e evitar a prescrição das
penalidades cabíveis;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO (DIADM)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
A CORE mesmo com as dificuldades de recursos humanos capacitados para a apuração dos processos, tem um passivo de apenas nove processos a serem apurados neste
exercício, que poderão ser zerados até o final do ano, caso exista disponibilidade orçamentária e financeira, hoje a grande dificuldade.
Síntese dos resultados obtidos
Ter um passivo de processos administrativos disciplinares e sindicâncias, possíveis de serem liquidados no exercício.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fatores negativos:
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•
•

•

Inexistência de orçamento específico para a apuração dos processos;
Falta de uma definição por parte do nível central, quanto ao critério de apuração contestado pela CGU na última Auditoria Externa, por entender aquela
Controladoria que a apuração de ilícitos devem ser feitas por servidores lotados no local do ilícito, independente da gravidade, para que se observe o princípio da
economicidade, o que tem causado dissabores para os membros das comissões. Quando do treinamento de comissões realizado na CORE foi discutido o assunto e
estamos no aguardo de resposta;
Insuficiência de pessoal para a apuração dos processos, considerando a resistência das chefias imediatas em liberar os servidores, face à insuficiência de recursos
humanos nos mesmos.

Fatores positivos:
• A diminuição das denúncias em função da tempestividade na apuração das irregularidades, inibindo a ocorrência de novos ilícitos por parte dos servidores.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

08

015.564/2006-0

0718-05/2009-PL/1

9.2.8.

DE

0345/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Conclua a apuração da responsabilidade pelo furto das máquinas fotográficas (nº de patrimônio 104.211, 104.213, 104.215, 104.217 e G20387), dos aparelhos
receptores de sinais/GPS (nº patrimônio 104.216 e 104.100), bem como do Microcomputador Portátil (nº patrimônio 103.955), conforme o Processo Administrativo nº
25.275.009.485/2007-82.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO (DIADM)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada
adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Processo nº 25.275.009.485/2007-82, concluso com reposição dos bens.
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Síntese dos resultados obtidos
Reposição de bens extraviados.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram
facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

09

-

5895-40/2009-PL/2

1.5.1.1.

DE

1136/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Efetue o cadastramento de todos os atos de admissão ou de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão no sistema Sisac, no prazo previsto pelo art. 7º da IN TCU n.º
57/2007;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS/SEÇÃO DE CADASTRO (SACAD)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Determinação pendente de regularização.
Síntese dos resultados obtidos
211

Situação pendente, com previsão de regularização nos próximos 30 dias a contar desta data.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
A dificuldade no cadastramento no SISAC ocorreu devido a troca de equipamentos de informática, que não aceitou o SISAC OFF LINE, quando foram realizadas varias
tentativas de acesso ao sistema, sem sucesso e, ainda, a perda de senha dos técnicos usuários. Somente agora esta CORE encontra-se em condições de cadastrar os atos
que estão em atraso.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

10

-

5895-40/2009-PL/2

1.5.1.2.

DE

1136/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Abstenha-se de utilizar recursos orçamentários em programas e ações diversos daqueles de onde foram originados os recursos, especialmente no que se refere a despesas
administrativas, que tem a ação 2272 - Gestão e Administração do Programa própria para esse tipo de despesa.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINCEIRA (SAEOF)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
A CORE vem envidando esforços no sentido de cumprir tal determinação, porém, as dificuldades na liberação tempestiva dos créditos orçamentários no início do exercício
tem forçado a Coordenação a, em alguns casos especiais, adotar tal providência.
Síntese dos resultados obtidos
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Execução orçamentária conforme origem dos recursos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Face a não disponibilização dos créditos orçamentários no início do exercício financeiro, por vezes a CORE é obrigada a efetuar a referida transação orçamentário como
forma de evitar o pagamento de multas em despesas dessa natureza, ou até o pagamento de despesas de caráter contínuo que contenham pessoal. Considerando a
determinação do Acórdão, a CORE informará ao DEADM/PRESI par que oriente as providências a serem adotados para evitar a repetição dos fatos relatados.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

11

-

5895-40/2009-PL/2

1.5.1.3.

DE

1136/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Deliberação:
Nos termos do § 2.º e no § 5.º do art. 23 e nos incisos I e II do art. 24 da Lei n.º 8.666/93, consolide suas compras de materiais e serviços de natureza semelhante em
licitações únicas e aperfeiçoe a sistemática de planejamento de suas atividades, de modo a evitar o fracionamento de despesas;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃ/SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO (SALOG)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
cumprimento:
Esta Funasa tem procedido de maneira planejada suas aquisições e contratações de serviços, efetuando contratos para prestação de serviços continuados, bem como,
utilizando-se para suas aquisições o artigo 15, inciso II da Lei 8.666/93, deflagrando licitações por Sistema de Registro de Preços, evitando desta forma o
fracionamento de despesas. Comprovadamente, esta Coordenação Regional tem envidado esforços para diminuir os processos de Dispensa de Licitação nos últimos
exercícios.
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Síntese dos resultados
resultados obtidos
Redução de processos licitatórios.
Preços mais vantajosos.
Favorecimento do planejamento.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fator negativo: insuficiência de pessoal.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

-

5895-40/2009-PL/2

1.5.1.4.

DE

1136/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Zele pela efetividade do acompanhamento das rotinas referentes aos suprimentos de fundos, a fim de evitar a deficiência verificada na presente auditoria.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINCEIRA (SAEOF)

Código SIORG
NA

Síntese
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
A Core vem buscando um melhor acompanhamento da correta utilização do suprimento de fundos, implementando medidas de controle com vista a legalidade e
legitimidade das despesas, com aplicação das sanções decorrentes do não cumprimento, como ressarcimento de valores, bem como, minimizar o uso desta modalidade.
Síntese dos resultados obtidos
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Redução de adiantamentos concedidos, em comparação a anos anteriores, em quantidades e valores.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

13

-

5895-40/2009-PL/2

1.5.1.5.

DE

1136/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Atente para o previsto na Macrofunção SIAFI 02.11.21, itens 5, 6 e 7, fazendo constar do ato de concessão do suprimento de fundos informações pertinentes ao prazo
máximo para aplicação dos recursos, ao prazo para a apresentação da prestação de contas e, quando da concessão mediante Cartão de Pagamento do Governo Federal
(CPGF), informações quanto à sistemática de pagamento e ao valor limite para modalidade saque e fatura, de forma que não seja ultrapassado o montante constante da
respectiva Nota de Empenho, em face do disposto no art. 5º da Portaria MPOG n.º 41/2005 e na Macrofunção SIAFI 02.11.21, item 15.2.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SAEOF)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Os adiantamentos são efetivados por meio do modelo PCSF (Proposta de Concessão de Suprimento de Fundos) formatado nos moldes da macrofunção, contemplando
todos os itens, além de outros fundamentais para o adiantamento. A Nota de Empenho é emitida somente após a aprovação da PCSF e no tipo “ordinário”, enquanto que a
forma de pagamento é somente por meio do CPGF, com o controle no gerenciador financeiro do Banco do Brasil.
Síntese dos resultados obtidos
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Controle e atendimento à legislação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

14

-

5895-40/2009-PL/2

1.5.1.6.

DE

1136/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Verifique se os documentos juntados à prestação de contas apresentam data de emissão igual ou posterior à da entrega do numerário, bem assim se foram emitidos dentro
do período fixado para a aplicação dos recursos, em obediência ao disposto na Macrofunção SIAFI 02.11.21, item 11.6.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SAEOF)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Estes procedimentos compõem a rotina de carteira da Seção de Execução Orçamentária e Financeira que efetua a conferência da PCSF em dois momentos: antes da
concessão e após, na prestação de contas, onde os procedimentos solicitados são verificados. A inconsistência não permite o adiantamento bem como a homologação da
prestação de contas.
Síntese dos resultados obtidos
Aplicação correta dos recursos, em consonância com a Proposta autorizada pelo Ordenador de Despesas.
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fator Negativo: insuficiência de pessoal, com sobrecarga de funções, o que pode ocasionar falhas na análise da prestação de contas.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

15

-

5895-40/2009-PL/2

1.5.1.7.

DE

1136/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Oriente seus supridos para que juntem às prestações de contas de suprimentos de fundos os documentos originais devidamente atestados, emitidos em nome da autarquia,
comprovando as despesas realizadas, em cumprimento ao contido no item 11.4.5 da Macrofunção SIAFI 02.11.21.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINCEIRA (SAEOF)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Orientação efetuada por meio de circulares, sendo a última de nº 002/SAEOF/DIADM, em conformidade com o determinado. A verificação de inconsistência impede a
concessão, bem como, a homologação das despesas, podendo o suprido ter as despesas glosadas com a emissão de GRU.

Síntese dos resultados obtidos
Aplicação correta dos recursos.
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção
adoção de providências pelo gestor
Não houve.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

16

-

5895-40/2009-PL/2

1.5.1.8.

DE

1136/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Abstenha-se de realizar despesas mediante suprimento de fundos ou uso de cartão de pagamento em desconformidade com a legislação aplicável, em específico a Lei n.º
8.666/1993 e o Decreto n.º 93.872/1986, a exemplo das despesas com festividades e multa, visto que tais despesas não preenchem os requisitos de excepcionalidade e
eventualidade.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINCEIRA (SAEOF)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Medida implementada.
Síntese dos resultados obtidos
Maior controle da utilização correta dos recursos e total cumprimento à legislação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram
facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

17

-

5895-40/2009-PL/2

1.5.1.9.

DE

1136/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Abstenha-se de utilizar saque em espécie nos Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF), em observância às normas estabelecidas no §2ºdo artigo 2º do Decreto
n.º 5.355/2005 e artigo 4º da Portaria MP n.º 41/2005, somente o fazendo em casos excepcionais, devidamente justificados, quando não existir rede afiliada ao cartão ou
não for cabível o rito normal de licitação.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINCEIRA (SAEOF)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Medida em implementação, onde os usuários estão sendo reorientados e será exercido maior controle, pelo o setor responsável, a fim de garantir a utilização correta do
CPGF, conforme determina a legislação.
Síntese dos resultados obtidos
Total cumprimento da legislação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fatores negativos:
• Particularidades da área de saúde indígena;
219

•

Comércio incipiente, em alguns municípios, com empresas não credenciadas nas redes de cartões.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

18

-

5895-40/2009-PL/2

1.5.1.10.

DE

1136/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Adote as providências para a regularização dos imóveis residenciais de propriedade da Autarquia, no sentido de que as respectivas taxas de ocupação acompanhem os
preços de mercado, em consonância com os princípios constitucionais da moralidade, eficiência e isonomia, informando a este Tribunal acerca das ações implementadas,
no prazo de 90 (noventa) dias.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE PATRIMÔNIO (SOPAT)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Realizada ação integrada da Superintendência do Patrimônio da União – SPU/MT, Divisão de Engenharia e Setor de Patrimônio da Funasa/RO, para realizar laudo de
avaliação dos Imoveis, croqui de localização, planta baixa das benfeitorias existentes e Vistoria dos Imóveis da Funasa no Estado de Rondônia. Expedido Of. nº11/Sopat, de
10.02.2010, para Gerencia Regional do Patrimônio da União de Campo Grande/MS. Processo em andamento, com previsão de conclusão dos trabalhos para
30/04/2010.
Síntese dos resultados obtidos
• Imóveis avaliados – atualização da taxa ocupacional dos imóveis residenciais funcionais;
• Imóveis vistoriados – cobrança por meio ofício a conservação do imóvel;
• Desenhos da planta baixa e croqui de localização para avaliação do imóvel.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
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Fatores negativos:
• Falta de profissionais da Superintendência do Patrimônio da União – SPU no Estado de Rondônia para avaliação dos imóveis;
• Indisponibilidade de profissionais da Caixa Econômica Federal para avaliação dos imóveis em virtude da execução do PAC;
• Indisponibilidade de teto orçamentário no SCDP (Sistema de Concessão de Diárias de Passagens);
• Tempo de permanência do profissional liberado pelo SPU/MS insuficiente para a conclusão total dos trabalhos de avaliação dos imóveis;
• Dificuldade de agendamento com ocupantes dos imóveis residenciais institucionais.
Fator positivo:
• Empenho da gestão para a realização da primeira avaliação e vistoria imobiliária da Funasa/RO.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

19

-

5895-40/2009-PL/2

1.5.1.11.

DE

1136/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
No caso de se referirem a servidores da Entidade, providencie o desconto em folha de pagamento dos valores referentes à taxa de ocupação do imóvel funcional, conforme
prevê o inciso X, do art. 3º do Decreto n.º 6.386, de 29 de fevereiro de 2008.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE PATRIMÔNIO (SOPAT)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não
não cumprimento:
Desconto em folha de pagamento mensal rubrica de parâmetro D- 2-30846, sem prazo atualmente um milésimo do valor venal do imóvel. Incluído em julho/2008 o
desconto em folha. Em 09/04/2010 – Em andamento a Ação integrada da Superintendência do Patrimônio da União – SPU/MT, Divisão de Engenharia e Setor de
Patrimônio da Funasa/RO, para realizar laudo de avaliação dos Imóveis, croqui de localização, planta baixa das benfeitorias existentes e Vistoria dos Imóveis da Funasa no
Estado de Rondônia para atualização do desconto em folha de pagamento, com previsão de conclusão dos trabalhos para 30/04/2010.
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Síntese dos resultados obtidos
Regularização da situação, que resultou em descontos efetuados em folha de pagamento sem prazo.

Análise crítica
crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações
Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

20

-

5895-40/2009-PL/2

1.5.1.12.

DE

1136/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Examine a situação funcional dos servidores ocupantes, devendo notificar, para fim de desocupação do imóvel, aqueles que não preencherem os requisitos estabelecidos em
lei.
Providências Adotadas
Setor responsável
responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE PATRIMÔNIO (SOPAT)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Está sendo providenciada a qualificação individual do ocupante do imóvel a fim de proceder a notificação de desocupação ou regularização da ocupação por meio do
termo de cessão de uso.
Síntese dos resultados obtidos
Processo em andamento.
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências
providências pelo gestor
Fator negativo:
• Inexistência de instrução normativa própria e condizente com a realidade dos imóveis próprios da Funasa, considerando às várias mudanças institucionais.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

21

-

5895-40/2009-PL/2

1.5.1.13.

DE

1136/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto
objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Relativamente à ocupação de imóveis residenciais sem cobrança de taxa de ocupação, intensifique as medidas junto à Gerência Regional do Patrimônio da União no Estado
de Rondônia (GRPU/RO) para regularizar a situação, visando conhecer a avaliação dos imóveis, registrá-la nos sistemas próprios, iniciar a cobrança dos aluguéis ou taxas
devidas e por fim à renúncia de receita advinda de exercícios anteriores.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE PATRIMÔNIO (SOPAT)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Ação integrada do SPU/MT e Diesp/Sopat da Funasa/RO. Ação integrada em campo, com previsão de conclusão dos trabalhos para 30.04.2010.
Síntese dos resultados obtidos
Imóveis avaliados e vistoriados.
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram
facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fatores negativos:
• Falta de profissionais da Superintendência do Patrimônio da União – SPU no Estado de Rondônia para avaliação dos imóveis;
• Indisponibilidade de profissionais da Caixa Econômica Federal para avaliação dos imóveis em virtude da execução do PAC;
• Indisponibilidade de teto orçamentário no SCDP (Sistema de Concessão de Diárias de Passagens);
• Tempo de permanência do profissional liberado pelo SPU/MS insuficiente para a conclusão total dos trabalhos de avaliação dos imóveis;
• Dificuldade de agendamento com ocupantes dos imóveis residenciais institucionais.
Fator positivo:
• Empenho da gestão para a realização da primeira avaliação e vistoria imobiliária da Funasa/RO.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

22

-

5895-40/2009-PL/2

1.5.1.14.

DE

1136/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Atualize os dados dos imóveis pertencentes à Entidade no sistema Spiunet, tanto no que se refere ao cadastro de todos os bens, como dos seus valores atualizados.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE PATRIMÔNIO (SOPAT)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
cumprimento:
Ação integrada do SPU/MS e Diesp/Sopat da Funasa/RO, em campo com previsão de conclusão dos trabalhos para 30.04.2010.
Síntese dos resultados obtidos
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Processo em andamento.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram
facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fator negativo:
• Insuficiência de conhecimento para a operacionalização do SpiuNet.
Fator positivo:
• Parceria com SPU/MS.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

23

-

5895-40/2009-PL/2

1.5.1.15.

DE

1136/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou
e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Instrua os processos administrativos de forma individualizada, com a devida numeração de páginas, para cada um dos imóveis da unidade, de modo a facilitar a
identificação do imóvel.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE PATRIMÔNIO (SOPAT)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Os processos já estão individualizados com atualização em andamento.
Síntese dos resultados obtidos
Processo em andamento.
225

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fator negativo:
• Dificuldade em localizar documentos de doação dos imóveis da ex-Fsesp.
• Falta de interesse por parte de alguns gestores municipais em expedir escritura pública dos imóveis da ex-Fsesp;
• Alguns imóveis estão localizados no “Cinturão Verde” do Estado podendo ser regularizado somente pela Secretaria Estadual de Agricultura – SEAGRI/RO.
Fator positivo:
• Programas do governo federal com vista a regularização fundiária.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

24

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.1.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Efetue o registro dos imóveis no cartório, bem como proceda à identificação dos imóveis no Inventário próprio.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE PATRIMÔNIO (SOPAT)

Código
Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Foram expedidos ofícios para as prefeituras e Cartório de Registro de Imóveis solicitando escrituração dos Imóveis. Inventário de Bens Imóveis da Core/RO, exercício de
2009. Encaminhado ao SEPAT/BSB em 11 de janeiro/2010, com uma cópia no Sopat/CORE/Funasa/RO.
Síntese dos resultados obtidos
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Processo em andamento, dependendo de Projeto de lei da Prefeitura e aprovação da câmara de vereadores e/ou Cartórios de Registro de Imóveis. A Funasa em Rondônia
possui 87 imóveis, sendo 45 escriturados em Cartório e 42 em andamento.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fatores negativos:
•

A Core fica dependente de criação de projetos de lei por parte da prefeitura e aprovação na câmara de vereadores para efetivação dessa ação;

•

Insuficiência de veículos na área de administração para operacionalização da ação;

•

Insuficiência de recursos orçamentários para deslocamento dos servidores.

Fatores positivos:
•

interesse da gestão na regularização imobiliária dos imóveis pertencentes à Core.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

25

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.2.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Comunique, ao setor responsável, as ocorrências relativas ao patrimônio, instrua seus setores de modo a sistematizar a comunicação com o SOPAT (Setor de Patrimônio),
instaure processo para identificar os servidores responsáveis para reparar o dano financeiro ao patrimônio da entidade, exigindo de todos os servidores a assinatura de
termos de responsabilidade provisórios quando da saída de equipamentos para trabalho de campo.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG
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DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE PATRIMÔNIO (SOPAT)

NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Será encaminhado memorando circular com as devidas orientações para intensificação dos procedimentos relativos à gestão patrimonial da Funasa, com a competente
instauração do processo administrativo, quando da detecção de extravio de bens por meio do inventário anual.
Quando da saída de equipamentos para trabalho de campo esta Core utiliza o modelo “Saída Temporária de Bem” assinada por quem de direito.
Está programado treinamento para os membros da comissão de inventário e equipe do Sopat com participação das chefias no último dia para esclarecimentos de dúvidas.
Síntese dos resultados obtidos
Processo em andamento.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.

Unidade Jurisdicionada
Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

26

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.3.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Faça com que os servidores anexem às suas propostas de concessão de diárias os cartões de embarque ou comprovante de que a viagem se realizou nas datas indicadas
pelas PCDs e, se não houver comprovação da viagem, que providencie a restituição do valor das passagens e das diárias.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SAEOF)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
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Procedimento adotado, tendo havido a devida restituição de valores nos casos indicados.
Síntese dos resultados obtidos
Cumprimento da legislação em vigor.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

27

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.4.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Faça constar, nos processos de aquisição e prestação de serviços, comprovante de regularidade fiscal de fornecedor a ser produzido antes da contratação e do pagamento.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO (SALOG)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Os responsáveis pela formalização de contratos e pagamentos, antes de efetuarem os procedimentos pertinentes às suas atividades, têm efetuado consulta ao Sistema de
Cadastramento de Fornecedores – Sicaf, o qual emite relatório sobre a regularidade fiscal das empresas, os quais são devidamente anexados aos processos.
Síntese dos resultados obtidos
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Cumprimento da legislação.
Maior zelo na instrução processual e melhor qualidade dos processos.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos
positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas
expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

28

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.5.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Deliberação:
Siga a normatização presente no Manual do Projeto VIGISUS II, designando formalmente comissão para processar as licitações sob o Projeto VIGISUS II ou utilize a
Comissão Permanente ou Especial de Licitações para o mesmo fim.
Providências Adotadas
Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO (SALOG)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Os responsáveis pelas compras e licitações do Projeto Vigisus II receberam o manual de orientações dos procedimentos a serem adotados, bem como, a Comissão
Permanente de Licitações, desta Core/RO, passou a atuar nos processos cuja modalidade deva ser feita por C.P.L.
Síntese dos resultados obtidos
Conhecimento dos procedimentos e melhora na organização e execução dos processos.
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fator negativo: falta de conhecimento prévio de como proceder na formalização desses processos.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação
Comunicação Expedida

29

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.6.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Formalize os termos de contratos para qualquer contratação de serviço de natureza continuada ou compra para entrega que não for imediata, nos termos da Lei nº
8.666/93.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO (SALOG)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Todos os processos licitatórios desta Funasa/Core-RO, cujo objeto trata da prestação de serviços continuados, bem como, as compras que não contemplam entrega
imediata, possuem termos de contratos celebrados. Os editais, ao serem publicados, trazem como anexo a minuta do Contrato a ser celebrado.
Síntese dos resultados obtidos
Melhora no processo de planejamento da Core.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos
positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fatores negativos;
• Insuficiência de pessoal habilitado para a elaboração dos contratos continuados;
• Inexistência de assessoria jurídica na Core;
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• Alterações constantes na legislação dificultando sua assimilação.
Fator positivo:
• Dispor de um processo que assegura os direitos das partes.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

30

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.7.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Abstenha-se de contratar pessoal sem concurso público, conforme prescreve o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, de 1988, e dispositivos da Lei nº 8.112/90.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
implementação
Não se aplica a CORE.

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Não se aplica a CORE.
Síntese dos resultados obtidos
Não se aplica.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram
facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não se aplica.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

31

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.8.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Deliberação:
Faça constar, nos processos de Prestação de Contas, todas as peças exigidas pelas Decisões Normativas do TCU e Portarias da CGU.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO (ASPLAN)

Código SIORG
NA

Síntese
Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
A montagem do processo de prestação de contas obedece o disposto nas DN do TCU e Portarias da CGU.

Síntese dos resultados obtidos
Cumprimento da legislação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

32

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.9.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Capacite adequadamente o pessoal responsável pelas licitações do órgão, por meio de cursos, seminários, estudos de caso ou outros métodos de ensino existentes, inclusive
à distância;
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS/SETOR DE CAPACITAÇÃO (SECAP)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Em 2009 foram realizadas seis (6) capacitações contemplando, entre outras, a área de licitação: Contratação Direta – Dispensa e Inexigibilidade – Compras pelo Sistema de
Registro de Preço-SRP; Capacitação em Elaboração de Planilhas de Custos nos Contratos Terceirizados; Treinamento para formação de Pregoeiro; Curso de Legislação
Tributária; Curso de Instrução Processual no Serviço Público – princípios e finalidades; Capacitação em Gestão Orçamentária e Financeira.

Síntese dos resultados obtidos
Melhora nos processos de trabalhos.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos
positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas
expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

33

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.10.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição
Descrição da Deliberação:
Ao licitar, observe os estritos fundamentos contidos na Lei 8.666/1993 e, caso seja na modalidade pregão, na forma eletrônica, o disposto no Decreto nº 5.450/2005.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE APOIO LOGÍSITICO (SALOG)

Código SIORG
SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Efetivamente, os processos licitatórios regidos pela lei nº 8.666/93, possuem orientação jurídica feita por procuradores federais, a qual dá embasamento para os servidores
que atuam em licitações, bem como, os regidos pela Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05.
Síntese dos resultados obtidos
Cumprimento da legislação.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos
positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fator negativo: ausência de procurador na Core.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

34

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.11.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Continue a implementar as medidas administrativas necessárias à alienação dos veículos automotores encontrados em estado de inservíveis, antieconômicos ou
irrecuperáveis, em obediência à IN/SLTI/MPOG nº 03/2008.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação

Código SIORG

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE (SOTRA)

NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Providência implementada. Consiste em procedimento de rotina adotado pela regional de acordo com citada IN. Processos de Leilão dos anos 2008 e 2009:
Síntese dos resultados obtidos
Legalidade, legitimidade, maior controle da situação dos veículos, propiciando a redução de gastos, otimização de recursos e ainda favorecendo o planejamento.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fator negativo: dificuldade de reposição de veículos inservíveis e anti-econômicos, insuficiência de veículos especialmente para atender a área meio.
Fator positivo: empenho da gestão e equipe para implementação da medida.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

35

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.12.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código
Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Na administração da frota de veículos, proceda estritamente em obediência à legislação pertinente, especialmente quanto à apuração do custo operacional, em observância
ao limite regulamentar para gastos com recuperação e conservação de veículos, em cumprimento ao inscrito na IN/SLTI/MPOG nº 03/2008.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE (SOTRA)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Esse procedimento já vem sendo adotado por essa regional de acordo com a IN/SLTI/MPOG nº 03/2008, conforme consta nos processos que são elaborados com
levantamento e devida avaliação dos veículos existentes na Core. Referente ao exercício de 2009, processo nº 25275.033.761/2009-95.
Síntese dos resultados obtidos
Legalidade, legitimidade, maior controle da situação dos veículos, propiciando a redução de gastos, otimização de recursos e ainda favorecendo o planejamento.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fator negativo: dificuldade de reposição de veículos inservíveis e anti-econômicos, insuficiência de veículos especialmente para atender a área meio.
Fator positivo: empenho da gestão e equipe para implementação da medida.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

36

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.13.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Faça constar nos Mapas de Controle Anual de Veículos Oficiais as anotações referentes a despesas de manutenção e conservação dos veículos, em cumprimento à
IN/SLTI/MPOG nº 03/2008.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SETOR DE TRANSPORTE (SOTRA)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Alimentação de dados no SicotWeb das despesas de manutenção e conservação de veículos, conforme modelo DT-110, o qual faz parte do sistema de Controle de
transportes – SicotWeb.
Síntese dos resultados obtidos
Um acompanhamento mais eficiente da frota de veículos da CORE, inclusivo no tocante a gastos com manutenção periódica.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

37

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.14.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação
recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Ao elaborar planilhas de custos para licitações, que tenham por objeto a manutenção e conservação de veículos, descreva, de forma minuciosa, quais automóveis serão
contemplados, inclusive com as respectivas placas, e quais os serviços serão executados para cada um, não incluindo serviços desnecessários, realizando, previamente,
pesquisas no mercado local.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO (SALOG)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Atualmente, adotamos processos distintos para efetuarmos manutenção preventiva e corretiva dos veículos: um para prestação de serviços e outro para fornecimento de
peças. Ambos possuem a relação de veículos a serem atendidos e suas respectivas placas. Os serviços a serem prestados são devidamente relacionados junto ao Termo de
Referência e minuta contratual.
Para prestação de serviços, o julgamento é efetuado com base no menor valor ofertado para hora trabalhada, cuja base do valor é feita com ampla pesquisa de mercado.
Para o fornecimento de peças, o julgamento é procedido com base no maior percentual de desconto ofertado sobre a tabela do fabricante, a qual limita os preços
praticados para venda de peças. Esse procedimento é utilizado pelos demais Órgãos Federais, os quais são consultados pela Core com a utilização de editais como
modelo, tais como o Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, Polícia Rodoviária Federal.
Síntese dos resultados obtidos
Editais melhores elaborados e melhor definição do objeto.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Negativo:
239

Quando da realização das licitações, por vezes o ganhador das peças é fornecedor de outra localidade e/ou Estado, enquanto que os ganhadores dos serviços são da
praça local, o que dificulta a agilidade do procedimento de conserto dos veículos. No caso específico existem distâncias de até 1.000 km.
Falta de documentação legal para a participação de fornecedores da localidade para cadastramento no SICAF.

Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código
Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

38

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.15.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
No caso de manutenção emergencial de veículos, utilize recursos de suprimento de fundos, em obediência aos preceitos legais.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
A CORE não utiliza suprimento de fundos para o conserto de veículos.
Síntese dos resultados obtidos
Não houve.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

39

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.16.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Na contratação de serviços de natureza especializada justifique, com parecer técnico, a necessidade de especialização.

Providências Adotadas
Setor
Setor responsável pela implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO (SALOG)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
As contratações são efetuadas com pareceres técnicos emitidos pelos setores requisitantes. Caso haja necessidade de contratação de empresa com serviço de natureza
especializada é exigida justificativa técnica para tal contratação.
Síntese dos resultados obtidos
Cumprimento da legislação.

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida

40

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.17.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Na contratação com terceiros, os preços acordados devem ser equivalentes àqueles praticados no mercado, em cumprimento ao art. 43, inciso IV, da Lei de Licitações.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
implementação
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE APOIO LOGÍSTICO (SALOG)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
A Funasa tem promovido, em todos os seus processos licitatórios, ampla pesquisa de preços, bem como, consultado preços praticados no âmbito do Governo, para assim
evitar superfaturamentos ou preços não compatíveis com o praticado no mercado.
Síntese dos resultados obtidos
Maior segurança na contratação em relação ao preço ofertado.
Análise crítica
crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Fatores negativos:
• Insuficiência de pessoal/veículo na realização das pesquisas de preços;
• Falta de cooperação das empresas locais para fornecer pesquisas solicitadas.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação completa:
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – COORDENAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA

Código SIORG
2207

Deliberações do TCU
Deliberações expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Comunicação Expedida
Expedida

41

-

6078-41/2008-PL-2

1.5.1.18.

DE

1138/2009-TCU/SECEX-RO

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação

Código SIORG

FUNASA – COORDENAÇÃO REGIONAL/RO – MS

255022

Descrição da Deliberação:
Ao lançar as Ordens Bancárias no SIAFI para pagamento de serviços de manutenção e/ou conservação de veículos, descreva minuciosamente, no campo de observação, o
respectivo contrato, a nota fiscal e a qual veículo se refere o pagamento.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação
DIIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO/SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA (SAEOF)

Código SIORG
NA

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:
Esse procedimento está sendo implementado, considerando que anteriormente já eram prestadas as informações referentes à Nota Fiscal e Contrato, exceto a placa do
veículo, que passa a constar doravante determinação.
Síntese dos resultados obtidos
Tempestividade e facilidade no controle das informações e maior transparência da gestão.
Análise
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Não houve.

243

12. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO,
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO
PRATICADOS NO EXERCÍCIO

Atos

Quantidade

Registrados
Registrados no SISAC
Quantidade

Admissão

0

0

Desligamento

0

0

Aposentadoria

40

0

Pensão

13

0

Informo que o não cadastramento no Sisac dos atos de aposentadoria e pensão/2009 se
deu em virtude de problemas após troca de equipamento (computador), não permitindo o acesso com a
senha no Sisac.
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13. REGISTROS ATUALIZADOS NOS SISTEMAS
SIASG E SICONV

Apesar de ter servidor cadastrado como usuário nos sistemas Siasg e Siconv, os mesmos
não foram alimentados nesse exercício, visto que ainda não houve orientações ou capacitações para a
operacionalização destes.
Como procedimento de rotina, as informações relativas a acompanhamento e análise de
prestação de contas têm sido alimentadas no SIAFI e SISCON.

JOSAFÁ PIAUHY MARREIRO
Coordenador Regional
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14. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS
RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA
CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO
“CAMPO não
não utilizado
utilizado”
lizado”.
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15. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO

DECLARAÇÃO DO CONTADOR
DECLARAÇÃO COM RESSALVA
Denominação completa (UJ):

Código da UG:

Coordenação Regional da Funasa no Estado de Rondônia

255022/36211

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de
17 de março de 1964), e o demonstrativo levantado por unidade gestara responsável-UGR, refletem a
adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta
Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:
RESTRIÇÃO

TÍTULO

004

FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMA

101

FALTA E/OU ATRASO DE REMESSA DO RMBM/RMBI

104

SALDOS ALONGADOS CONTAS TRANSIT. ATIVO PERMANENTE

973

FALTA DE TEMPESTIVIDADE NA REMESSA DE DOCUMENTOS

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.

Local
Brasilia – DF
Contador
EVANICE CAMARGO CARDOSO
Responsável

Data

19 de fevereiro de 2010

CRC nº

CRCCRC-DF 4763
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16. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU GRUPO
DE UNIDADES AFINS

“NÃO SE APLICA” à natureza jurídica da Fundação Nacional de Saúde.
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