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GESTÃO DA PROTEÇÃO DA SAÚDE

Fonte: Elaborado pelo autor, com dados extraídos da Lei nº 14.144/2021 e dos sistemas SIAFI, SIOP, Plataforma +Brasil, Portal Transferências Abertas, SIAPE-DW, 2021;
e relatórios internos dos departamentos Densp e Desam da Funasa, 2021.

85 municípios com técnicos capacitados
105.667 domicílios abastecidos

Abastecimento de Água

93.712 domicílios servidos

Esgotamento Sanitário

103.403 domicílios atendidos

Manejo de Resíduos Sólidos
Melhorias Sanitárias Domiciliares

410

89 propostas selecionadas

Educação em Saúde Ambiental
Apoio a Gestão
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1.759

Investimento em
capacitação e pesquisa

Desenvolver
programas de
educação
e qualificação
em saúde

RESULTADOS

149 empreendimentos em
141 municípios (40 em área rural)

Melhorias Habitacionais para
Controle da Doença de Chagas

45 empreendimentos entregues
em 43 municípios

Apoio em ações de resposta a desastres hídricos
Apoio ao controle e vigilância da
qualidade da água para consumo humano

2 Estados atendidos

38 SALTA-z instaladas
e 442 municípios atendidos

Conclusão dos projetos “Implementar os Fóruns Gestor e Executivo para a gestão
do Programa Saneamento Brasil Rural” e “Implementar a Sala de Coordenação e
Acompanhamento (Sala de Situação) do Programa Saneamento Brasil Rural”

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Cadeia de Valor da Funasa
DENSP, 2019

GESTÃO DA PROMOÇÃO DA SAÚDE

MACRO

PROCESSOS
FINALÍSTICOS

Planejar a gestão da
promoção da saúde

Coordenar a
interlocução com a
sociedade e o Estado

Gerenciar
informações de
saúde

Desenvolver programas
de educação e
qualificação em saúde

Monitorar a gestão da
promoção da saúde

VALORES

PÚBLICOS

GESTÃO DA PROTEÇÃO DA SAÚDE
Planejar a gestão à
proteção à saúde

Desenvolver
saneamento básico

Prover a saúde
ambiental

Gerenciar
a gestão da
laboratórios de saúde Monitorar
proteção da saúde
pública

MACRO

PROCESSOS
GERENCIAIS

Gerenciar custos
corporativos

Gerenciar riscos
corporativos

Gerenciar
continuidade
de negócio

Modelar a estrutura
organizacional

Administrar as
proposições
normativas

Monitorar a gestão
do desenvolvimento e
da inovação

Gerenciar a
qualidade dos
processos de
negócios

Planejar a gestão
da informação e
documentação

Desenvolver o
planejamento
institucional

INSTITUCIONAL

Gerenciar
documentos
arquivísticos

Gerenciar a
segurança da
informação e
documentação

Gerenciar o acesso
à informação e
documentação

Monitorar a gestão da
informação
corporativa

Desenvolver
atividades de
cerimonial
institucional

Monitorar a gestão da
comunicação
institucional

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Planejar a gestão da
comunicação
institucional

GESTÃO DA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL
Planejar a gestão da
estratégia
organizacional

Inclusão Social

MISSÃO

Promover a saúde
pública e a inclusão
social por meio de ações
de saneamento e saúde
ambiental.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO CORPORATIVA

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DA INOVAÇÃO
Planejar a gestão do
processos
desenvolvimento e da Gerenciar a Inovação Gerenciar
de negócio
inovação

Qualidade de vida

Desenvolver
comunicação
institucional

Gerenciar relações
públicas

GESTÃO DE CONTROLES INSTITUCIONAIS

programas Monitorar a gestão da
Programar orçamento Gerenciar
e projetos
estratégia
institucional
estratégicos
organizacional

Planejar a gestão de
controles
institucionais

Desenvolver
inteligência
institucional

Gerenciar a
segurança
institucional

Gerenciar a avaliação
de controles internos

Desenvolver
procedimentos
correcionais

Administrar
Gerenciar
procedimentos de
manifestações de
ética e integridade
pública ouvidoria

Monitorar a gestão de
controles
institucionais

GESTÃO DE PESSOAS
Planejar a gestão de
pessoas

Gerenciar
recrutamento e
seleção de pessoas

Prover pessoas

Recompensar direitos Reconhecer direitos
e vantagens
previdenciários

GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

MACRO

PROCESSOS
DE SUPORTE

Planejar a gestão de
transferências
públicas

Gerenciar as
transferências
voluntárias

Gerenciar os
repasses

Monitorar a gestão de
transferências
públicas

GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Planejar a gestão da
Administração
financeira

Administrar recursos Gerenciar a execução Monitorar a gestão
financeira
financeira
financeiros

GESTÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
Planejar a gestão
de contabilidade
pública

Fonte: Cgpla/Direx, Funasa, 2021.

Administrar a
execução contábil

Gerenciar atos e fatos
Monitorar a
contábeis
contabilidade pública

Gerenciar o
desempenho das
pessoas

Promover saúde,
segurança e
Desenvolver pessoas qualidade
de vida das
pessoas

Acompanhar vida
funcional

Administrar as
relações de trabalho

Monitorar a gestão de
pessoas

GESTÃO DE LOGÍSTICA PÚBLICA
Planejar a gestão de
logística

Gerenciar
contratações

Administrar bens
Administrar a
móveis permanentes e manutenção predial
de consumo

Administrar
transporte e
serviços gerais

GESTÃO DA CONSULTORIA JURÍDICA INSTITUCIONAL

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Planejar a gestão de
Tecnologia da
Informação

Gerenciar rede de
comunicação de
dados

Administrar suporte
técnico

Desenvolver gestão
de sistemas
corporativos

Monitorar gestão de
Tecnologia da
Informação

GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
Planejar a gestão de Gerenciar cadastro
do patrimônio
patrimônio imobiliário
imobiliário

Administrar imóveis
de uso especial

Monitorar a gestão
de logística

Administrar obras
prediais

Monitorar a gestão
de patrimônio

Planejar gestão da
consultoria jurídica
institucional

Subsidiar a defesa
da União

Controlar a legalidade
dos atos
administrativos

Monitorar a gestão da
segurança jurídica e
soluções de litígios

