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APRESENTAÇÃO
Este relatório objetiva apresentar as ações implementadas, as estratégias de atuação e os
resultados alcançados no exercício de 2017, considerando os programas que compõem o Plano
Plurianual (PPA) 2016-2019 e que a Funasa tem o importante papel de apoiar técnica e
financeiramente municípios com até 50 mil habitantes. A Funasa é responsável pela implementação
de ações de saneamento em áreas rurais de todos os municípios brasileiros, envolvendo também as
populações remanescentes de quilombos, assentamentos de reforma agrária, comunidades
extrativistas e populações ribeirinhas. Para o atendimento das Comunidades Quilombolas, utiliza-se
como critério de seleção comunidades que sejam certificadas pela Fundação Cultural Palmares.
Conforme as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, Resolução TCU nº
234/2010, Resolução TCU nº 244/2011, Instrução Normativa TCU nº 72 de 15 de maio de 2013,
Decisão Normativa TCU nº 161/2017, Decisão Normativa nº 163/2017, Portaria TCU 65/2018 que
definem as Unidade de Prestação de Contas (UPC) responsáveis por apresentar o Relatório de Gestão
e o Processo Anual de Contas do exercício de 2017, a Presidência da Funasa e todas as suas
Superintendências Estaduais (Suest) apresentarão Relatório de Gestão de forma individualizada.
Todos os itens exigidos pela legislação foram detalhados no relatório, exceto aqueles que
não se aplicam à natureza jurídica da Funasa - Suest-Pa, bem como aqueles em que não houve
ocorrência durante o exercício, como se segue:
Itens que NÃO SE APLICAM A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA
3.2 - Atuação da Unidade de Auditoria Interna
4.3 - Gestão da Tecnologia da Informação

Itens que NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA UNIDADE JURISDICIONADA
4.2.2.8 - Bens Imóveis Locados de Terceiros
7.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamento de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993
7.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas
pela desoneração da folha de pagamento

1. VISÃO GERAL
1.1. Finalidade e Competências
A Fundação Nacional de Saúde, entidade vinculada ao Ministério da Saúde (MS),
instituída pelo art. 14 da Lei nº 8.029 de 12 de abril de 1990, sofreu alteração em sua estrutura
organizacional com a publicação do Decreto nº 7.335 de 19 de outubro de 2010, que aprovou o
estatuto e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas, e definiu como
responsabilidades institucionais a promoção e a proteção à saúde, e como competências, o fomento à
soluções de saneamento para a prevenção de controle de doenças, bem como a formulação e
implementação de ações de promoção e de proteção à saúde relacionadas com ações estabelecidas
pelo Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. Em 2016 houve uma nova alteração
determinada no Decreto nº 8.867, de 03 de outubro de 2016, aprovando um novo estatuto e o quadro
demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas da Funasa, ratificando sua
responsabilidade institucional e suas competências.
A Funasa é dirigida por um Presidente, um Diretor Executivo e três Diretores de
Departamento, nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da
Saúde. Sua atuação ocorre de forma descentralizada, por meio de suas Superintendências Estaduais,
que contam com estrutura técnico-administrativa capaz de promover, supervisionar e orientar as ações
sob a responsabilidade da instituição.
No que se refere ao saneamento ambiental – implementação de Sistemas de
Abastecimento de Água (SAA), Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), Melhorias Habitacionais
para Controle da Doença de Chagas (MHCDC) e Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) - a Funasa
conta com a mais antiga e contínua experiência em ações de saneamento no País, apoiando ou
executando obras a partir de critérios epidemiológicos, socioeconômicos e ambientais, voltadas para
a promoção à saúde e para a prevenção e controle de doenças e agravos, com destaque para a redução
da mortalidade infantil. Por meio de ações de engenharia de saúde pública e saneamento ambiental,
a Funasa busca a promoção da melhoria da qualidade de vida, procurando a redução de riscos à saúde,
incentivando a universalização dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
gestão de resíduos sólidos urbanos, e a promoção de melhoria no manejo adequado dos sistemas de
drenagem urbana para áreas endêmicas de malária, de melhoria habitacional para controle da doença
de Chagas, de melhorias sanitárias domiciliares, e de ações de saneamento em comunidades
ribeirinhas, quilombolas e especiais.
Como Unidade Descentralizada da Funasa o papel da Superintendência Estadual do
Pará – Suest-Pa - compete coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar as atividades de engenharia
de saúde pública, no âmbito da Suest, entre outras competências. Tem atuado junto aos municípios
de até 50 mil habitantes também em relação à implantação de Plano Municipal de Saneamento,
mediante termo de repasse de recursos, até 2012, e cooperação técnica, de acordo com o que
estabelece a Lei 11.445, de 05.01.2007 e o Plano Nacional de Saneamento Básico - Plansab, de
dezembro de 2013.
Quanto à Saúde Ambiental, considerando que a universalização do serviço de
abastecimento de água é uma das grandes metas para os países em desenvolvimento, por ser o acesso
à água, em quantidade e qualidade, essencial para reduzir os riscos à saúde pública; e considerando a
necessidade da adoção de estratégias de gestão que incluam a implementação dos padrões e
procedimentos preconizados na legislação, principalmente aquelas afetas ao controle da qualidade da
água para consumo humano, a Funasa, por meio do Departamento de Saúde Ambiental - Desam,

criou o Programa Nacional de Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano
(PNCQA), implementado em articulação com os prestadores de serviços públicos de abastecimento
de água para consumo humano, órgãos de meio ambiente, estados, Distrito Federal e municípios,
conforme procedimentos e padrão de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
Outra área do conhecimento técnico que a Funasa investe é a da Educação em Saúde
Ambiental que contribui efetivamente na formação e no desenvolvimento da consciência crítica do
cidadão, estimulando a participação, o controle social e sustentabilidade socioambiental, utilizando
entre outras estratégias, a mobilização social, a comunicação educativa/informativa e a formação
permanente.
A Funasa desenvolve ainda o Programa de Cooperação no Apoio à Gestão dos
Serviços Públicos de Saneamento com o objetivo de apoiar estados e municípios na prevenção e no
controle das doenças e outros agravos contribuindo para a promoção da saúde pública. É um
instrumento que visa o fortalecimento das estruturas e da gestão dos serviços de saneamento, por
meio de mecanismos e estratégias como: cooperação técnica e financeira, intercâmbio, estudos,
pesquisas, produção conjunta do conhecimento e transferência de tecnologias, incluindo a adequada
gestão de recursos humanos e seu aperfeiçoamento por meio da capacitação.
Em relação a atuação da Funasa no estado do Pará lembra-se que este e composto por
cento e quarenta e cinco municípios e noventa e oito deles, 67,5%, tem população de até 50 mil
habitantes, tornando o papel da Funasa relevante, considerando a extensão territorial, as limitações
geográficas, a falta de recursos orçamentário-financeiros e a baixa capacidade técnica experimentada
pelos gestores municipais. A Funasa tem atuado em todos os municípios, através de suas ações, tendo
conseguido que sessenta e sete municípios, 68,3% tivessem suas obras concluídas no período de
2002-2017, conforme consta no sistema de informação da Funasa, Business Intelligence - BI.
Observa-se que a Funasa também já atuou junto a municípios com populações maiores.
1.1.1. Normas e Regulamentos de Criação, Alteração e Funcionamento do Órgão
Com o estabelecimento do Decreto nº 7.335 de 19 de outubro de 2010, foram
aprovados o estatuto e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas, e
definiu como responsabilidades institucionais a promoção e a proteção à saúde, e como competências,
o fomento à soluções de saneamento para a prevenção de controle de doenças, bem como a
formulação e implementação de ações de promoção e de proteção à saúde relacionadas com ações
estabelecidas pelo Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, o Regimento Interno da
Funasa foi aprovado em 27 de fevereiro de 2014, pela Portaria do Ministério da Saúde nº 270/2014.
A alteração mais recente ocorreu em 2016, com a publicação do Decreto nº 8.867, de
03 de outubro de 2016, aprovando o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e
das Funções de Confiança da Fundação Nacional de Saúde, remanejando cargos em comissão,
substituindo cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores-DAS por Funções
Comissionadas do Poder Executivo - FCPE. Considerando este Decreto foi publicada a Portaria
Funasa 809, de 27 de outubro, alterando as denominações das Unidades Organizacionais da Funasa
e apostilando os cargos em comissão do Grupo – Direção e Assessoramento Superiores – DAS, Função
Comissionada do Poder Executivo – FCPE e das Funções Gratificadas – FG. O Regimento Interno,
pautado neste decreto, aguarda aprovação do Ministério da Saúde.

1.1.2. Breve Histórico do Órgão ou da Entidade
A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), fundação pública, vinculada ao Ministério
da Saúde, com jurisdição em todo o território nacional, sede e foro no Distrito Federal e prazo de
duração indeterminado, foi instituída por meio do Decreto nº 100, de 16/04/1991, consoante
autorização contida no art. 14 da Lei 8.029, de 12/04/1990, mediante incorporação da Fundação de
Serviços de Saúde (FSESP) e da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM). Tem
seu estatuto atual aprovado pelo Decreto nº 8.867, de 03 de outubro de 2016.
A Funasa atuou na assistência básica de saúde, atendendo a população diretamente,
através de seus centros de saúde e hospitais localizados nos diversos municípios, bem como
desenvolvia ações de combate as endemias. Além disso atuava na área de saneamento mediante seu
corpo de engenharia de saúde pública, ação desenvolvida até hoje.
O Decreto Presidencial nº 23/1991 transferiu da Funai para o Ministério da Saúde a
responsabilidade pela coordenação das ações de saúde relativas aos povos indígenas, estabelecendo
os Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Esta ação ficou sob responsabilidade da Coordenação de
Saúde Indígena, na Funasa. A Funasa prestou assistência a população indígena, tanto de forma direta,
através de seus funcionários como também conveniou com Organizações não governamentais e
prefeituras municipais. Isto ocorreu oficialmente até outubro de 2010, quando da criação da Sesai –
Secretaria Especial de Saúde Indígena, no Ministério da Saúde que assumiu o papel de coordenadora
da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo o processo de gestão do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS)1. Embora este processo tenha iniciado em 2010,
a Funasa continuou apoiando as ações de assistência as populações indígenas até o ano de 2011, por
força do Decreto 7.461/2011, quando todas as atividades passaram realmente a ser desenvolvidas pela
Sesai através dos Dseis. Atualmente a Suest-Pa, ainda, abriga o setor de Farmácia do Dsei Guatoc,
armazenando seus medicamentos, e apoiando administrativamente seus servidores atuantes na área.
O Decreto nº 7.335/2010 estabeleceu que a responsabilidade institucional da Funasa
seria: fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças, e formular e
implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações estabelecidas pelo
Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, o que desenvolve até os dias atuais.
Mas, internamente ocorreram alterações em sua estrutura mediante Decreto nº 8.867,
de 03 de outubro de 2016, aprovando um novo estatuto e o quadro demonstrativo dos cargos em
comissão e das funções gratificadas da Funasa, ratificando sua responsabilidade institucional e suas
competências. Baseando-se neste decreto o Presidente do órgão instituiu a Portaria 809, de 27 de
outubro de 2016 com as novas denominações das Unidades Organizacionais da Funasa.
Com base em suas ações, foram identificados dois macroprocessos finalísticos: Gestão
de Ações de Engenharia em Saúde Pública, Gestão de Ações de Saúde Ambiental e um da área meio,
Gestão de Convênios. Entre os principais processos da Funasa, destacam-se a Gestão de Transferência
Voluntária e Gestão de Transferência Obrigatória (PAC).

1 http://funasa.gov.br

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

Caracterização e o comportamento do mercado de atuação:
Considerando a natureza jurídica da instituição, ou seja, uma fundação pública
vinculada ao Ministério da Saúde, instituída com base no disposto no art. 14, da Lei nº. 8.029, de 12
de abril de 1990, há que se levar em conta que o seu ambiente de atuação está conformado dentro do
contexto da saúde pública brasileira, notadamente, de acordo com a sua missão, nas áreas de
saneamento ambiental e saúde ambiental, com vistas à promoção da saúde e a inclusão social de
parcelas da população carentes desse tipo de ações.
Nesta perspectiva, o seu leque de atuação se dá estritamente no âmbito de uma
importante política pública, traduzida nas diversas ações que a integram e que, em relação àquelas a
cargo da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, têm por interesse a melhoria das condições de saúde
das populações residentes em municípios com até 50 mil habitantes, às populações rurais, reservas
extrativistas, comunidades remanescentes de quilombos, e populações ribeirinhas, via transferência
de recursos orçamentários a partir de critérios de seleção de natureza epidemiológica, ambiental e
socioeconômico, bem como o desenvolvimento de ações de saúde ambiental relacionadas às
estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, que tem como público
alvo, além dos já mencionados anteriormente, os entes municipais e estaduais.
Assim, o “Pacto pelo Saneamento Básico: mais saúde, qualidade de vida e cidadania”,
foi aprovado em julho de 2008 e homologado em dezembro de 2008. O documento foi norteado pelo
entendimento na construção de caminhos e soluções para a universalização do acesso ao saneamento
básico e à inclusão social e teve por propósito mobilizar diversos segmentos da sociedade para a
construção do Plano, bem como seu engajamento para o alcance dos objetivos e metas propostos.
Em setembro de 2008, por meio da Portaria nº 462, instituiu-se o Grupo de Trabalho
Interministerial – GTI “com o propósito de estruturar o projeto estratégico de elaboração do Plano
Nacional de Saneamento Básico”, composto pelo Ministério das Cidades (Secretarias Nacionais de
Saneamento Ambiental - SNSA, de Habitação - SNH, de Transporte e Mobilidade Urbana - SeMob
e Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Cidades - ConCidades) -; pelo Ministério do Meio
Ambiente (Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - SRHU e Agência Nacional de
Águas - ANA); pelo Ministério da Saúde (Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS e Fundação
Nacional de Saúde - Funasa); pelo Ministério da Integração Nacional (Secretaria de Infraestrutura
Hídrica – SHI e Cia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf) e
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Paralelamente, o ConCidades instituiu o Grupo de Acompanhamento (GA), formado
por representantes dos diferentes segmentos que compõem o Comitê Técnico de Saneamento
Ambiental (CTS).
No plano internacional, dois marcos referenciais, aprovados no âmbito da Organização
das Nações Unidas e estreitamente relacionados ao Plansab, merecem registro:
 os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, firmado pelo Brasil e outros 190 países, em
setembro de 2000, prevendo, entre outras metas relacionadas ao saneamento básico, a
redução em 50%, até 2015, da parcela da população que não tinha acesso à água potável
e ao esgotamento sanitário no ano de 1990;
 a Resolução A/RES/64/292, da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 28 de julho de
2010, apoiada por 122 nações, com 41 abstenções e nenhum voto contrário, com forte
suporte da diplomacia brasileira, e que trata dos direitos à água e ao esgotamento sanitário,
afirma ser o acesso à água limpa e segura e ao esgotamento sanitário adequado a um direito
humano, essencial para o pleno gozo da vida e de outros direitos humanos.

b)
Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada
Em relação às competências institucionais, e aos atores responsáveis, neste caso, à
consecução da política pública, diversos órgãos no governo federal, respondem por programas e ações
em saneamento básico. No tocante aos recursos do Orçamento Geral da União (OGU), diversas são
as instituições federais atuantes no setor.
Conforme o Plano Plurianual de Investimentos – PPA 2016-2019, a atuação do
Ministério das Cidades é dirigida a municípios com população superior a 50 mil habitantes é
responsável por implantar medidas estruturais e estruturantes em áreas urbanas que assegurem a
melhoria da gestão e ampliação da prestação dos serviços públicos (Programa de Saneamento Básico)
À Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) do Ministério da Saúde, o PPA reserva o atendimento a
municípios com até 50 mil habitantes, áreas rurais, quilombolas e sujeitas a endemias. Por outro lado,
no mesmo ministério, à Secretaria de Vigilância em Saúde cabe dispor sobre os procedimentos de
controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
À Secretaria Especial de Saúde Indígena cabe executar ações de vigilância e controle da qualidade da
água para consumo humano nas aldeias. À Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) cabe
exercer a vigilância da qualidade da água nas áreas de portos, aeroportos e passagens de fronteiras
terrestres.
O Ministério do Meio Ambiente (MMA), por sua vez, é responsável pela formulação
e implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme Lei nº 12.305/2010, bem como
pela capacitação e desenvolvimento institucional de estados e municípios nesse componente.
Atualmente, esse Ministério, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano
(SRHU), tem atuado na capacitação e assistência técnica com vistas à implementação da gestão
regionalizada dos resíduos sólidos. Nesse contexto, visando orientar diretrizes, metas, programas e
ações no âmbito da política de resíduos sólidos, foi elaborado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), que buscou compatibilidade com a proposta do PLANSAB.
Ainda no âmbito do MMA, destaca-se a atuação da Agência Nacional de Águas
(ANA), responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, na qual o
saneamento básico configura-se como um importante setor usuário das águas superficiais e
subterrâneas. Além das atividades inerentes à regulação do uso das águas interiores, como a outorga
de direito do uso da água para abastecimento e para a diluição de efluentes, a ANA desenvolve ações
específicas voltadas ao setor de saneamento, como a elaboração do Atlas Brasil - Abastecimento
Urbano de Água e o Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES), voltado à
operação eficiente das estações de tratamento de esgotos, além de estudos hidrogeológicos em regiões
metropolitanas e mapeamento de áreas de risco mais susceptíveis à ocorrência de inundações.
Em vista desta moldura legal e institucional, o Plansab vem, portanto, dar
cumprimento aos ordenamentos legais relativos ao setor de saneamento básico, representando o
resultado de esforço dos vários órgãos federais com atuação na área, sob coordenação do Ministério
das Cidades por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA).
c)
Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em
relação ao seu ambiente de atuação:
A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) do Ministério da Saúde, no PPA reserva
o atendimento a municípios com até 50 mil habitantes, áreas rurais, quilombolas e sujeitas a endemias.
Nesse contexto, os principais serviços ofertados são:
Engenharia de Saúde Pública
A estreita relação entre as condições ambientais, os problemas sanitários e o perfil
epidemiológico das doenças e agravos integra definitivamente as ações de saneamento da Funasa ao
Sistema Único de Saúde (SUS), visando à prevenção de doenças.

Entre as ações a serem desenvolvidas para a prevenção de doenças e controle de
agravos estão a construção e ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário, além da implantação de melhorias sanitárias domiciliares.
A Funasa está, ainda, implantando, ampliando ou melhorando os sistemas de
tratamento e destinação final de resíduos sólidos, principalmente em áreas de proliferação do
mosquito Aedes aegypti, efetivando a drenagem e o manejo ambiental em áreas endêmicas de malária
e fazendo obras de engenharia em habitações visando ao controle da doença de Chagas.
Fazem parte das prioridades da Funasa a promoção, o apoio técnico e financeiro ao
controle de qualidade da água para consumo humano; o estímulo e financiamento de projetos de
pesquisa em engenharia de saúde pública e saneamento; e o apoio técnico a estados e municípios para
a execução de projetos de saneamento, passando por estratégias de cooperação técnica.
Saúde Ambiental
Na área de Saúde Ambiental, compete a Funasa planejar, coordenar, supervisionar e
monitorar a execução das atividades relativas:
 à formulação e implementação de ações de promoção e proteção à saúde ambiental, em
consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental;
 ao controle da qualidade de água para consumo humano proveniente de sistemas de
abastecimento público, conforme critérios e parâmetros estabelecidos pelo Ministério da
Saúde; e
 ao apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde ambiental.
d)

Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio:

Ameaças:
 Baixa capacidade técnica e operacional dos municípios parceiros, em razão de suas
características;
 Baixa capacidade de gestão dos parceiros aos quais são transferidos os recursos orçamentários
para a implementação das ações financiadas.
Oportunidades:
 Implantação, pelo Governo Federal, de políticas públicas de saneamento e de saúde ambiental,
de âmbito nacional, que tenham por interesse mitigar as vulnerabilidades às quais estão
submetidas as populações rurais, extrativistas, remanescentes de quilombos, assentamentos
da reforma agrária, e em municípios com até 50 mil habitantes que apresentam indicadores de
saúde desfavoráveis.
e)
Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com
os principais clientes de seus produtos e serviços:
As Superintendências Estaduais - Suests – braços executores da instituição – se
relacionam com os diversos entes da sua região de abrangência, a partir de propostas e realização de
pactos de atuação, traduzidos em convênios, termos de compromisso, acordos de cooperação e demais
congêneres, visando, em última instância a melhoria da qualidade de vida da população inserida numa
realidade, em que se quer intervir. Dessa forma, é estabelecido o intercâmbio de informações, via
presencial ou eletronicamente, a fim de que os pactos laborais estejam em conformidade com as
normativas técnicas que regulam o assunto, quer seja em nível interno, quanto externo.
Durante o desenvolvimento dos compromissos assumidos, a Suest atua
supervisionando técnica e administrativamente os instrumentos celebrados, com vistas à sua
efetivação e a consequente prestação de contas, a fim de comprovar a boa e regular aplicação dos
recursos públicos.

f)

Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los:
As diretrizes políticas do governo federal para a área da saúde pública, aqui incluídas
as ações de prevenção, promoção, e proteção, não permitem antever quaisquer riscos de interrupção
ou até mesmo de extinção de órgãos que prestam esses serviços considerados essenciais e necessários
para que o país possa avançar e alcançar melhores indicadores de saúde.
Desse modo, em sendo a instituição, uma estrutura de governo, portanto responsável
pela execução de políticas públicas, sob sua responsabilidade, não há por que desenhar-se cenários
de piso que apontem para possíveis riscos, em seu ambiente de atuação.
Diante disso, não há necessidade de estabelecimento de estratégias para mitigar riscos
considerados inexistentes, até porque, conforme disposto em capítulo específico na Constituição
Brasileira, a saúde é um bem de todos e dever do estado, e a Fundação representa o estado, ao
desenvolver ações de saúde e saneamento ambiental para a população adstrita à sua área de atuação.
g)

Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios:
A alteração da Funasa, por intermédio do Decreto nº 7.335 de 19 de outubro de 2010,
incorporou em sua estrutura o Departamento de Saúde Ambiental e transferiu para o Ministério da
Saúde a responsabilidade sobre a atuação da área de Saúde Indígena.
Em 2016 ocorreu alteração através pela Portaria 809, de 27 de outubro, baseando-se
no Decreto 8.867, de 03 de outubro de 2016, alterando as denominações das Unidades
Organizacionais da Funasa e apostilando os cargos em comissão do Grupo – Direção e
Assessoramento Superiores – DAS, Função Comissionada do poder Executivo – FCPE e das Funções
Gratificadas – FG.
h)
As informações referenciadas nas alíneas “a” a “g” acima devem ser contextualizadas,
também, em relação ao ambiente de atuação de eventuais unidades descentralizadas com
autonomia de atuação.
As Superintendências Estaduais da Funasa, estruturada em uma sede em cada Estado
da Federação, não tem autonomia de atuação, sendo as unidades executora dos compromissos
assumidos pela Instituição Orientações para elaboração do item de informação “Ambiente de
atuação”

1.3. Organograma da Unidade
Apresenta-se neste item o Organograma da Funasa, juntamente com a estrutura
organizacional das Superintendências Estaduais, baseado no Decreto 8.867, de 03 de outubro de 2016
e na Portaria 809, de 27 de outubro de 2016, publicada no Boletim de Serviço nº 44-A em 01/11/2016,
referente ao Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissões e das Funções de
Confiança da Funasa extraído do Manual Organizacional da Funasa, no entanto, até a conclusão do
presente relatório o Regimento Interno encontra-se em fase de aprovação. Por essa razão, não constará
deste Relatório de Gestão
A Estrutura organizacional Macro da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA é
representada pelo organograma a seguir:

ORGANOGRAMA MACRO DAS SUPERINTENDÊNCIAS ESTADUAIS – SUEST

Às Superintendências Estaduais compete coordenar, supervisionar e desenvolver as
atividades da FUNASA, em suas respectivas áreas de atuação.
Unidades Descentralizadas: Superintendência Estadual – SUEST:
1. Seção de Planejamento e Acompanhamento - SAPLA;
2. Setor de Comunicação Social - SOCOM;
3. Divisão de Engenharia de Saúde Pública - DIESP;
4. Setor de Apoio Administrativo - SOAPO;
5. Setor Desconcentrado de Engenharia de Saúde Pública e Saúde Ambiental – SODEA
6. Divisão de Administração - DIADM;
6.1. Seção de Execução Orçamentária e Financeira - SAOFI;
6.2. Seção de Gestão de Pessoas - SAGEP,
6.2.1. Setor de Desenvolvimento de Pessoas - SODEP;
6.2.2. Setor de Administração de Pessoal - SOAPE;
6.3. Seção de Recursos Logísticos - SALOG;
6.3.1. Setor de Compras e Contratos - SORCO;
6.3.2. Setor de Patrimônio e Material - SOPAM
6.3.3. Setor de Transporte - SOTRA;
7. Serviço de Saúde Ambiental - SESAM;
7.1. Seção de Educação em Saúde Ambiental - SADUC;
7.2. Seção de Controle da Qualidade da Água - SACQA;
8. Serviço de Convênios - SECOV;
8.1. Setor de Celebração de Convênios - SOCEC;
8.2. Setor de Prestação de Contas - SOPRE;

Estrutura da Divisão de Administração – DIADM em todos os estados

Estrutura do Serviço de Saúde Ambiental – SESAM em todos os estados

Quadro 1 – Informações sobre Subunidades Estratégicas
Áreas/ Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

Divisão de Engenharia
de Saúde Pública

Executar
ações
relacionadas
à
Saneamento Básico na
Suest

João Wenceslau Padilha da Silva

Chefe da
Diesp

01.01.2017
31.12.2017

Serviço
de
Ambiental

Executar
ações
relacionadas à Saúde
Ambiental na Suest

Maria Leila da Costa Rosal

Chefe do
Sesam

01.01.2017
31.12.2017

Saúde

Fonte: Funasa/Suest-Pa - 02/2018

1.4. Macroprocessos Finalísticos

1.4.1 Macroprocessos Finalísticos
Os macroprocessos finalísticos compreendem o conjunto de processos que viabilizam
o funcionamento coordenado e integrado dos vários subsistemas da Fundação Nacional de Saúde e
que dar-se-á, às áreas finalísticas, a viabilidade para o cumprimento da missão institucional.
Para execução das suas atividades finalísticas, a Funasa detém de três macroprocessos vinculados
diretamente às suas competências institucionais, sendo eles: Gestão de Ações de Engenharia em
Saúde Pública, Gestão de Ações em Saúde Ambiental, Gestão de Parcerias de Convênios. As
atividades ligadas a cada macroprocesso estão consubstanciadas nos tópicos a seguir.

1.4.1.1 - Gestão de Ações de Engenharia em Saúde Pública
Trata a relação entre as condições ambientais, os problemas sanitários e o perfil
epidemiológico das doenças e agravos integra definitivamente as ações de saneamento da Funasa ao
Sistema Único de Saúde (SUS), visando à prevenção de doenças.
Fazem parte das prioridades da Funasa a promoção, o apoio técnico e financeiro ao controle,
estímulo e financiamento de projetos de pesquisa em engenharia de saúde pública e saneamento
básico. A Funasa, através das Superintendências Estaduais, realizado apoio técnico a estados e
municípios para a execução de projetos de saneamento.
A unidade responsável pelo macroprocesso é o Departamento de Engenharia de Saúde
Pública – DENSP, e suas atribuições conforme o Decreto 8.867 de 03 de outubro de 2016 são:
“Art. 11. Ao Departamento de Engenharia de Saúde Pública compete coordenar, planejar
e supervisionar a execução das atividades relativas a:
I – formulação de planos e programas de saneamento e engenharia voltados para
prevenção e controle de doenças, em consonância com as políticas públicas de
saúde e saneamento;

II – formulação e implementação de ações de saneamento e engenharia, em
consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde
Ambiental;
III – cooperação técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para a
melhoria da gestão dos sistemas públicos de saneamento;
IV – sistemas e serviços de saneamento em áreas especiais;
V – acompanhamento e análise de projetos de engenharia relativos a obras
financiadas com recursos da Funasa; e
VI – fiscalização e acompanhamento das obras de engenharia financiadas com
recursos da Funasa. ”

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

Quadro 2 - Quadro descritivo do macroprocesso: Engenharia Ambiental

Macroprocessos

Descrição

Gestão de Ações de
Engenharia em
Saúde Pública

Proposição de ações de
educação em saúde
pública na área de
saneamento, formulação
de planos e programas
de saneamento e
engenharia voltados para
a prevenção e o controle
de doenças, em
consonância com as
políticas públicas de
saúde e saneamento,
cooperação técnica a
Estados e Municípios,
sistemas e serviços de
saneamento em áreas
especiais e
acompanhamento e
análise de projetos de
engenharia relativos às

Produtos e
Serviços
Obras de
engenharia
voltadas para
Sistemas de
Abastecimento
de Água
(SAA),
Sistemas de
Esgotamento
Sanitário
(SES),
Resíduos
Sólidos,
Melhorias
Sanitárias
Domiciliares
(MSD),
Melhorias
Habitacionais
para controle

Principais
Clientes

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

Subunidades
Responsáveis

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

Macroprocessos

Descrição
obras financiadas com
recursos da Funasa.
As Superintendências
Estaduais atuam na
execução, apoio técnico
e monitoramento das
ações de engenharia de
saúde pública, bem
como na execução de
projetos de saneamento
básico.

Produtos e
Serviços
da Doença de
Chagas
(MHCDC),
construção de
Cisternas e
Elaboração de
Planos
Municipais de
Saneamento
Básico
(PMSB).

Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

1.4.1.2 - Gestão de Ações de Saúde Ambiental
Na área de Saúde Ambiental, compete à Funasa planejar, coordenar, supervisionar e
monitorar a execução das atividades relativas à formulação e implementação de ações de promoção
e proteção à saúde ambiental, em consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância
em Saúde Ambiental. No âmbito deste macroprocesso estão o controle da qualidade de água para
consumo humano proveniente de sistemas de abastecimento público, conforme critérios e parâmetros
estabelecidos pelo Ministério da Saúde; e o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área
de saúde ambiental.
A unidade responsável pelo macroprocesso é o Departamento de Saúde Ambiental –
DESAM e suas atribuições conforme Decreto 8.867 de 03 de outubro de 2016 são:
“Art. 12. Ao Departamento de Saúde Ambiental compete planejar, coordenar, supervisionar
e monitorar a execução das atividades relativas a:
I – formulação e implementação de ações de promoção e proteção à saúde
ambiental, em consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância
em Saúde Ambiental;
II – controle da qualidade da água para consumo humano proveniente de sistemas
de abastecimento público, conforme critérios e parâmetros estabelecidos pelo
Ministério da Saúde;
III – apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de atuação da
Funasa; e
IV – fomento à educação em saúde ambiental.
Estrutura Organizacional do DESAM (Decreto 8.867 de 03 de outubro de 2016):

Quadro 3 - Quadro descritivo do macroprocesso: Saúde Ambiental

Quadro 3 - Quadro descritivo do macroprocesso: Saúde Ambiental

Macroprocessos

Descrição

Gestão de Ações
de Saúde
Ambiental

Na área de Saúde Ambiental,
compete à Funasa planejar,
coordenar, supervisionar e
monitorar a execução das
atividades relativas à
formulação e implementação
de ações de promoção e
proteção à saúde ambiental,
ao controle da qualidade da
água para consumo humano
proveniente de sistemas de
abastecimento público,
conforme critérios e
parâmetros estabelecidos
pelo Ministério da Saúde; e
ao apoio ao desenvolvimento
de estudos e pesquisas na
área de saúde ambiental.
No âmbito deste
macroprocesso, as
Superintendências Estaduais
atuam no monitoramento e
execução das ações de
controle da qualidade de água
para consumo humano
proveniente de sistemas de
abastecimento público, bem
como na capacitação de
municípios e mobilização
social no que se refere à
Saúde Ambiental.

Produtos e
Serviços

Principais
Clientes

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

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

Subunidades
Responsáveis

Departamento
de Saúde
Ambiental
(DESAM) e
Serviço de
Saneamento
Ambiental
(SESAM).

Fonte: Funasa/Cgpla/Suest-Pa – 03/2018

A Suest-Pa tem conduzido as suas ações pautadas nos objetivos contidos no
macroprocesso estabelecido pela Presidência e as desenvolve através da Divisão de Engenharia de
Saúde Pública – Diesp e do Serviço de Saúde Ambiental Sesam.
A Diesp tem o papel de analisar projetos, acompanhar, monitorar, prestar apoio técnico
em relação as ações de engenharia de saúde pública e de saneamento básico.
Quanto ao Sesam ficou estabelecido que seu papel é de monitorar e executar ações de
controle da qualidade de água para consumo humano proveniente de sistemas de abastecimento
público, bem como de atuar na capacitação de municípios e de mobilização social quanto à Saúde
Ambiental. O Sesam tem em sua estrutura duas unidades: Seção de Educação em Saúde – Saduc e
Seção de Controle da Qualidade da Água – Sacqa, conforme se verifica no subitem 1.3. Organograma
da Unidade.

2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS
Esta seção, estruturada em três grandes eixos: planejamento organizacional, resultados
do desempenho orçamentário, resultados operacionais, demonstra como a Funasa - Suest-Pa planeja
sua atuação ao longo do tempo e do seu desempenho em relação aos objetivos e metas para o exercício
de referência do relatório

2.1

Planejamento Organizacional
A Funasa em 26. 06.2017 estabeleceu a Portaria 917/2017, publicada no DOU em
27.06.2017, tratando sobre o Planejamento Estratégico e rotinas de revisão e acompanhamento na
Funasa. Em seu planejamento estratégico constam 15 Objetivos Estratégico – OE. Ver Mapa
Estratégico abaixo.

Além do estabelecimento destes objetivos, há outras diretrizes para que a instituição
disponibilize as ações para as Superintendências Estaduais e faça o seu monitoramento. Abaixo
apresenta-se o Mapa Estratégico da Funasa.

Figura 1- Mapa Estratégico da Funasa (2017-2019)
Fonte: Funasa/Cgpla – 09.2017

2.1.1 - Descrição sintética dos objetivos do exercício
Tendo em vista que os objetivos e metas estabelecidos para o exercício em decorrência
do planejamento estratégico da Funasa somente foram publicados em junho, não houve
desdobramento de tais objetivos.

Suest-Pa
A Suest-Pa tem desenvolvido suas ações, no âmbito operacional, desde o início do
exercício, de acordo com as orientações recebidas da Presidência do Órgão. Durante o exercício de
2017, a Suest-Pa deu prosseguimento ao desenvolvimento de suas ações guiando-se por instrumentos
dos exercícios anteriores e demais orientações da Presidência. Continuou utilizando a ferramenta de
monitoramento, MS Project, aplicativo voltado para o gerenciamento de projetos, onde se pode
planejar, implementar e acompanhar as ações. Esta ferramenta foi ratificada na Portaria 917/201, já
citada anteriormente.
A Suest-Pa atuou neste exercício apoiando as ações que possibilitam a execução dos
objetivos institucionais:
1. Saneamento Ambiental - executar, apoio técnico e monitorar as ações de engenharia
de saúde pública, bem como executar projetos de saneamento básico.
2. Saúde Ambiental - monitorar e executar ações de controle da qualidade de água
para consumo humano proveniente de sistemas de abastecimento público, bem
como capacitar municípios e promover mobilização social.
O Plano de Ação da Funasa foi composto por 22 macroações, desdobradas em 32 ações
e 215 atividades, advindas tanto das áreas finalística quanto da área meio. Mensalmente se processava
a atualização do Plano, sendo este apresentado nas reuniões bimensais do Colegiado Estadual de
Gestão - Corege.
Área Finalística
Saneamento Ambiental
Durante o exercício de 2017 a Suest- Pa, deu continuidade à matriz do planejamento
utilizada no exercício anterior havendo alteração apenas de metas. Objetivando desenvolver a missão
da Funasa, a Divisão de Engenharia de Saúde Pública- Diesp, executou atividades da área de
Saneamento Ambiental, imprescindíveis ao processo de aprovação de projetos, que são, além da
própria análise em si, de visitas técnicas e após, aprovação e liberação de recurso, visitas de
acompanhamento e elaboração de parecer. A Suest-Pa empenhou cinco milhões, cento e setenta e um
mil, quatrocentos e sessenta e um reais e nove centavos (5.171.461,09) em custeio, 9,45% maior que
em 2016, para atingir os objetivos estabelecidos para 2017, financiando, entre outras despesas,
locomoção e estadia dos técnicos e pessoal de apoio. A Diesp utiliza também
Neste exercício a Diesp conseguiu concluir 79% das atividades definidas no Plano de
Ação. Embora a Suest- Pa não tenha responsabilidade sobre nenhum dos níveis hierárquicos
referentes ao PPA, o Saneamento Ambiental desenvolveu atividades que têm por finalidade contribuir
com os resultados da ação orçamentária 2115.20Q8 – Apoiar a implantação e manutenção dos
Sistemas de Saneamento Básico e Ações de Saúde Ambiental, vinculada ao programa 2115 Gestão e
Manutenção do Ministério da Saúde, do PPA 2016-2019.
Através da Diesp, a Suest-Pa teve como objetivo a ser alcançado o desenvolvimento
de 06 das 22 macroações e 39 das 215 atividades do Plano de Ação da Suest. Estas atividades referemse de alguma forma ao acompanhamento à 87 obras, sendo 90% destas dos PAC I e II.
1. Foram previstas 114 visitas a vários municípios com projetos de Sistema de Abastecimento de
Água, Sistema de Esgotamento Sanitário, Melhorias Sanitárias Domiciliares, Catadores e
Drenagem;
2. Planejou também, emitir 87 Relatórios de Avaliação de Andamento - RAA/RVT;
3. Se propôs ainda a aprovar 30 projetos referentes as áreas citadas;
4. Atender solicitação de perfuração de 20 poços e limpeza de outros 10 poços;
5. Aprovar produtos referentes a 03 convênios de PMSB

6. Emitir relatório final de 04 convênios de PMSB.
7. Apoiar tecnicamente 07 municípios para elaboração do PMSB (Portaria de Cooperação Técnica
Funasa nº 28 de janeiro de 2015)
8. Receber 165 produtos referentes ao PMSB que estão sendo elaborados com apoio da UFRA –
TED 04/2015 - Portaria 437/2015.
Saúde Ambiental
A área de Saúde Ambiental, que compõe a missão institucional, criada em 2010, tem
como competência coordenar, acompanhar e avaliar as atividades de saúde ambiental, em
consonância com as diretrizes definidas pelo Desam - Departamento de Saúde Ambiental. Além disso
deve monitorar e avaliar as atividades de educação em saúde ambiental realizadas por Estados e
Municípios relativas às ações de saúde ambiental e saneamento básico fomentadas pela Funasa.
Assim como, executar ações de apoio ao controle da qualidade da água para consumo humano
provenientes de abastecimento público ou solução alternativa conforme procedimentos e padrão de
potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde e outras ações derivadas.
Esta área, assim como a anterior, também tem ações que fazem parte do PPA 2016-2019,
desenvolvendo atividades referentes à Ação Orçamentária 2115.20T6 - Fortalecimento da Saúde
Ambiental para redução dos riscos à saúde humana em municípios com menos de 50.000 habitantes
– vinculado ao objetivo 0353 e ao programa 2068 Saneamento Básico. A Suest-Pa, seguindo as
orientações estabelecidas pela Presidência, desenvolveu, também, ações cujos resultados auxiliaram
o desempenho da ação orçamentária 20AF – Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo
Humano e 2068.6908 – Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental para
prevenção e Controle de Doenças e Agravos,
Para alcançar os objetivos estabelecidos como: controle da qualidade de água para
consumo humano proveniente de sistemas de abastecimento público e fomento à Educação em Saúde
o Sesam objetivou desenvolver 03 macroações, 15 ações com 22 atividades.
O Sesam se propôs a desenvolver as seguintes ações, quanto a sua macroação, Apoio
ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano:
1. Capacitação de técnicos municipais envolvendo 10 técnicos de 02 municípios;
2. Capacitações 93 técnicos de 24 Suests em CQA com ênfase em Salta-z;
3. Dar apoio laboratorial e operacional à 10 municípios analisando amostras de água de 10
municípios com a intenção de alcançar 240 amostras de água analisadas;
4. Implantar solução alternativa de tratamento de água (Salta-z) em 02 comunidades de 02
municípios, garantindo também o monitoramento em 02 municípios;
5. Comunidades especiais apoiadas em ações de controle de qualidade da água (indígenas,
ribeirinhos e quilombolas), foi planejado que seriam 50 comunidades;
Em relação à Educação em Saúde Ambiental foram planejadas as seguintes ações:
1. Desenvolver ação de mobilização e educação em saúde ambiental junto a população de 02
comunidades beneficiadas com o projeto Salta-z
2. Realizar acompanhamento técnico de 05 convênios de educação em saúde ambiental 2012;
3. Fazer acompanhamento técnico em 02 convênios de educação em saúde ambiental 2013;
4. Fazer acompanhamento técnico em 08 convênios de educação em saúde ambiental 2015;
Em relação ao Fortalecimento da Saúde Ambiental foram propostas as seguintes ações:
1. Projeto Remediar - visitar 08 municípios com áreas supostamente contaminadas; e
Realizar visita técnica a 04 municípios para execução de projetos de saúde ambiental, através
do acordo de cooperação técnica.

Área Meio
Convênio
O Secov – Setor de Convênios – é o responsável pelos procedimentos a serem adotados
em relação aos instrumentos de repasse sob responsabilidade da Suest. Em relação ao Plano de Ação
da Suest-Pa, o Secov planejou desenvolver as seguintes ações:
1. Desenvolver tratamento de 100% instrumentos de repasse inscritos em restos a pagar;
2. Fazer o apostilamento de 24 empenhos não vinculados;
3. Monitorar, mensalmente, no SIGA as vigências expiradas dos instrumentos de repasse;
4. Desenvolver o tratamento de 85 instrumentos de repasse pendentes de resolução (passivo) no
período de 2009 a 2016.
Administração
A Administração, responsável por tornar viável as condições de trabalho para a área
finalística, apresentou as seguintes ações:
1. Gestão de Frota e regularização da Frota,
2. Cumprimento IN 03/2008;
3. Contratação de locação de veículos;
4. Patrimônio
Gestão de Pessoas
A Área de Gestão de Pessoas, vinculada à Administração, tem como ação possibilitar
a capacitação de 30 servidores da área meio e 30 servidores da área fim, objetivando qualificar as
duas áreas para melhorar o desempenho da Suest, através de 33 eventos.
2.1.2 - Estágio de implementação do planejamento estratégico
A Funasa através da Portaria 917/2017, que trata sobre o Planejamento Estratégico e
rotinas de revisão e acompanhamento na Funasa, estabeleceu quinze Objetivos Estratégico – OE,
distribuídos conforme suas características:
o Objetivos de Resultado – entrega direta a sociedade: 02
o Objetivos Habilitadores - precisam ser aprimorados para habilitar o atingimento
dos objetivos de resultado esperados: 06
o Objetivos de Suporte - darão o suporte para o atingimento dos demais objetivos:
07
Estes objetivos constam do Mapa Estratégico que se encontra no início deste item.
A Instituição já estabeleceu partir dos Objetivos Estratégicos definidos, a Funasa
avançará no seu planejamento estratégico com a construção da carteira de projetos institucionais que
norteará as atividades voltadas para a consecução do seu mapa estratégico, no nível nacional.
2.1.3 - Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos
O plano estratégico da Funasa foi publicado em junho de 2017, e não puderam ser
desenvolvidos. Assim, os projetos prioritários são definidos em consonância com os objetivos do

Plano Plurianual (2016-2019). Entretanto a Funasa não é responsável por objetivo no PPA, sendo que
as realizações da Funasa contribuem para alcance dos objetivos de responsabilidade do Ministério da
Saúde e do Ministério das Cidades.
2.1.4 - Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos
A Funasa realiza o monitoramento da execução de suas ações e apuração de resultado
dos planos de ação anuais e do Plano Plurianual - PPA, por intermédio da Coordenação de
Acompanhamento e Avaliação (Coava), que faz parte da Coordenação Geral de Planejamento e
Avaliação (Cgpla), da Diretoria Executiva (Direx).
Para o acompanhamento da execução das ações de engenharia de saúde pública e de
saúde ambiental via transferência de recursos, a Funasa desenvolveu o Sistema Integrado de Ações
da Funasa (SIGA), onde se acompanha todas as operações físicas e financeiras das transferências
realizadas, centralizando todos os sistemas utilizados nas atividades finalísticas da instituição,
englobando o Sistema Integrado de Gerenciamento de Obra (SIGOB), Sistema de Convênios
(SISCON) e o Sistema Gerencial de Acompanhamento de Projetos de Saneamento (SIGESAN),
podendo o usuário realizar todas as suas atividades em um único sistema. As Superintendências
Estaduais têm acesso aos sistemas.
O Plano Plurianual é monitorado via Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
(SIOP), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, onde as metas sob
responsabilidade do Ministério da Saúde, executadas pela FUNASA, estão descritas e o
acompanhamento no sistema tem periodicidade anual, tendo como fonte de informação os relatórios
gerenciais das áreas técnicas de engenharia e de saúde ambiental e dados extraídos do Sistema
Integrado de Ações da Funasa (SIGA), de uso específico da Fundação.
São monitoradas ainda, as metas definidas no Plano Anual de Saúde, com a utilização
do sistema de Controle, Acompanhamento e Avaliação de Resultados (e-CAR), do Ministério da
Saúde, com acompanhamento quadrimestral. As informações obtidas com o monitoramento são
utilizadas pelo Ministério da Saúde para composição dos Relatórios Quadrimestrais de Prestação de
Contas, submetido ao Conselho Nacional de Saúde.
O monitoramento também é feito com a utilização da ferramenta Business Intelligence
(BI), onde foram definidos alguns parâmetros de pesquisa que permitem a confecção de relatórios
com informações referentes a execução das atividades. Estes parâmetros estão representados por
indicadores, que apresentam resultados de fases da execução dos convênios. Os indicadores estão
focados na área de saneamento e encontra-se em desenvolvimento indicadores para as demais áreas.

2.2

Resultados alcançados pela Suest-Pa

Em 2017 a Suest-Pa, concluiu 83% de suas ações, Gráfico 2, constatando que se
encerrou o exercício de forma positiva, 1% acima do exercício anterior. Os projetos com menor
desempenho foram Diesp e Secov em relação aos cinco projetos definidos no Plano de Ação foi o
menor das cinco áreas, considerando que uma de suas ações estão diretamente relacionadas a
acompanhamento de projetos e prestação de contas dos instrumentos de repasse e convênios cujos
responsáveis apresentam dificuldades em solucionar suas pendências nos mais diversos processos.
Em relação ao Sesam o grande responsável pelo seu alto desempenho é a subação Apoio ao Controle
de Qualidade da Água. A Diadm tem na sua subação Patrimônio o grande responsável por seu
resultado, diferente do exercício anterior conseguiu concluir as atividades planejadas.
Gráfico 1 - Desempenho da Suest-Pa, por meio de seus Projetos, durante o exercício de 2017
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Saneamento Ambiental
A Diesp alcançou a conclusão de 94%, ver Gráfico 2, de suas ações, diferentemente
de 2015, que foi de 71%. A Ação que apresentou maior dificuldade foi a de Apoio a Gestão (29%)
na qual não conseguiu concluir várias atividades estabelecidas, especialmente as que foram pactuadas
por meio de Cooperação Técnica, em relação aos PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico,
de responsabilidade do NICT – Núcleo Interdisciplinar de Cooperação Técnica, grupo de trabalho
composto por servidores das áreas finalísticas (Diesp e Sesam) e Secov. A Coordenação do Grupo é
vinculada ao Gabinete da Superintendência. Dentre as atividades que foram desenvolvidas pelo NICT
apresenta-se: aprovar produtos referentes a 12 convênios, conseguindo alcançar um resultado de 17%
e a emissão de relatório final de 04 convênios, atingindo 25% destes. Em relação ao Cumprimento
da Portaria de Cooperação Técnica Funasa nº 28 de janeiro de 2015 - apoiar tecnicamente 07

municípios para elaboração do PMSB, foi alcançada em 29%. A Suest-Pa estabeleceu parceria com
a UFRA - Universidade Federal Rural da Amazônia através da formalização do TED nº 04/2015
Termo de Execução Descentralizada -TED, beneficiando quarenta (40) municípios. Este acordo, por
conta da instabilidade político-econômica, bem como do período eleitoral, iniciou sua execução
prática junto aos municípios em 21 de dezembro de 2016, tendo conseguido, em 2017, auxiliar os
municípios na elaboração de 175 produtos, alcançando um resultado de 106%. Observa-se que esta
subação não é de responsabilidade exclusiva da Diesp, é coordenado pelo Gabinete da
Superintendência, através do NICT - Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica, composto por
servidores tanto do Diesp, quanto do Sesam, Secov e Gabinete.
Em relação as visitas técnicas a Diesp se propôs a realizar 85 visitas sejam de
acompanhamento ou supervisão ou preliminar e conseguiu realizar 124 (111%), superando a meta.
Planejou emitir 87 Relatórios de Avaliação de Andamento - RAA/RVT e realizou 98, 113% da meta
estabelecida.
Em relação ao subprojeto Catadores, tanto análise do único projeto e visita técnica
foram realizados, no entanto o projeto não foi aprovado, uma vez que as cooperativas não tinham a
estrutura necessária para abrigar e manter equipamentos como: Prensa hidráulica, balança eletrônica
e outros, que seriam financiados com recursos repassados pela Funasa. A versão do Instrumento de
Convênio foi alterada para Cooperação Técnica no final de 2017.
A Diesp desenvolveu outras ações voltadas à Hidrogeologia e Sondagem para
Construção de Poços, em dois municípios. A proposta era perfurar 20 poços e conseguiu alcançar
90% da meta e fazer a manutenção e limpeza em 10 poços tendo concluído também 90% do planejado.
Esta ação foi desenvolvida mediante acordo de cooperação técnica.
Para desenvolver este trabalho a Diesp aplicou (R$ 312.022,10) 98% de seus recursos
orçamentários e financeiros destinados ao custeio das ações do Saneamento Ambiental, em diárias.
Este valor em relação ao custeio total da instituição significa 6%.
A Diesp desenvolveu suas atividades com 09 engenheiros, sendo 04 temporários e 02
servidores com formação em engenharia e apenas 03 engenheiros efetivos. Considerando o volume
de instrumentos de repasse de recurso existente até dezembro de 2017, cada técnico terá, em tese, sob
sua responsabilidade 50,33 instrumentos para fazer o acompanhamento, ou seja, analisar, fazer visita
técnica e elaborar pareceres. Observa-se que não há mais como prorrogar o Processo Seletivo
Simplificado nº 01/2013, que se encerra em dezembro de 2018. E como é um ano eleitoral não há
previsão de concurso nem mesmo para esta categoria profissional, crucial ao desenvolvimento das
ações Funasa.
Gráfico 2 - Desempenho da Diesp, por macroação na Suest-Pa, em 2017
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Saúde Ambiental
A área de Saúde Ambiental, assim como o Saneamento Ambiental, também tem ações
que fazem parte do PPA 2016-2019, e desenvolve suas atividades referentes à Ação Orçamentária
20T6 - Fortalecimento da Saúde Ambiental para redução dos riscos à saúde humana em municípios
com menos de 50.000 habitantes – vinculado ao objetivo 0353 e ao programa 2068 Saneamento
Básico. A Suest-Pa, seguindo as orientações estabelecidas pela Presidência, desenvolveu, também,
ações cujos resultados auxiliaram o desempenho da ação orçamentária 20Q8 – Apoio aos Sistemas
de Saneamento Básico e Ações de Saúde Ambiental e 6908 – Fomento à Educação em Saúde voltada
para o Saneamento Ambiental para prevenção e Controle de Doenças e Agravos.
Para alcançar os objetivos estabelecidos como controle da qualidade de água para
consumo humano proveniente de sistemas de abastecimento público e fomento à Educação em Saúde
o Sesam objetivou desenvolver 03 macroações, 15 ações com 22 atividades.
Em relação à macroação Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo
Humano desenvolveu ações como: capacitação de técnicos municipais envolvendo 10 técnicos de 02
municípios, conseguindo ultrapassar as metas em 150% em relação ao número de técnicos, mantendo
o mesmo número de municípios; capacitou técnicos de 24 Superintendências Estaduais, alcançando
100% dos técnicos que se propôs a capacitar. Se propôs à dar apoio laboratorial e operacional à 10
municípios analisando amostras de água dos 10 municípios com a intenção de alcançar 240 amostras
de água analisadas e atingiu percentuais de 100% e 175%. Uma outra ação planejada: implantar
solução alternativa de tratamento de água (Salta-z) em 02 comunidades de 02 municípios, garantindo
também o monitoramento em 02 municípios, alcançou todas as metas. Em relação as comunidades
especiais, propôs apoiar ações de controle de qualidade da água (indígenas, ribeirinhos e
quilombolas), planejando que seriam 50 comunidades, e foram assistidas 112 comunidades (224%).
Gráfico 3 - Desempenho da Sesam quanto às principais ações da Área de Controle de Qualidade da Água, no
exercício de 2017
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COMUNIDADES
ESPECIAIS

PROGRAMADO

10

93

10

1

50

REALIZADO

25

93

12

6

112

% REALIZADO

250

100

120

600

224

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Project/Sesam - 03.2018

Quanto à macroação Educação em Saúde Ambiental foram planejadas as seguintes
ações: Apoio aos municípios em relação a população beneficiária com obra da Funasa, através de
promoção de ações em 02 municípios, tendo concluído com 100% de êxito; fazer
acompanhamento técnico de 05 convênios de educação em saúde ambiental 2012, concluindo o
programado em 100%; realizar o acompanhamento técnico em 02 convênios de educação em saúde

ambiental 2013. A Saduc concluiu a sua ação em relação aos 03 convênios, mas um deles foi
cancelado; desenvolver o acompanhamento técnico em 08 convênios de educação em saúde
ambiental 2015, alcançando 100% a meta. Além destas ações, o Sesam, através da Saduc,
acompanhou outros 05 convênios de educação em saúde ambiental referentes a 2016 fazendo
análise técnica e aprovando propostas. Com isso houve a publicação dos convênios aprovados. A
equipe desenvolve suas atividades através de visitas técnicas, análise de dados, ajuste plano de
trabalho e inserção de dados nos sistemas.
A terceira macroação é o Fortalecimento da Saúde Ambiental agrupando as seguintes
ações: Projeto Remediar - pretendia desenvolver a Fase 03 do projeto remediar Pesquisa de solo
nas áreas supostamente contaminada nos 08 municípios (Marabá, Conceição do Araguaia, Belém,
Breves, Cametá, Tucuruí, Altamira e Itaituba) que não realizada, em virtude da não efetivação de
contrato da empresa que será responsável pela pesquisa.
O Sesam concluiu 92% de suas ações, inclusive alcançando índices acima do esperado,
ver Gráfico 3. Considerando que utilizamos a ferramenta MS Project, esta não registra resultados
acima de 100% concluído, apresenta-se o Gráfico 4 com todas as suas ações.
Gráfico 4 - Desempenho do Sesam na Suest-Pa, em 2017
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Fonte: Funasa/Suest-Pa/Sesam /MS Project/ Sesam/Sapla - 03.2018

Para desenvolver as suas ações Sesam utilizou cento e trinta e nove mil, seiscentos e
oitenta e um reais e quarenta e oito centavos (R$ 139.681,48) em diárias, significando 2,7% em
relação ao recurso de custeio disponibilizado para a Suest-Pa.
Entre as principais dificuldades enfrentadas pela equipe no desenvolvimento de
trabalho estão: pouco interesse da Gestão Municipal em qualificar seus técnicos quando o mesmo é
realizado na sede da Suest; rotatividade dos técnicos do município; recurso orçamentário e financeiro
liberado em forma de avos; e limitação do teto orçamentário financeiro estabelecido pela
Presidência/Superintendência.
Embora tenha enfrentado dificuldades a equipe também considerou a existência de
fatores que possibilitaram o alcance das metas, tais como: modelo de gestão implantado na Funasa;
apoio das Coordenações do Departamento de Saúde Ambiental; agilidade no processo de autorização

e liberação de deslocamento pela Coordenação de Serviços Administrativos - COSAD; infraestrutura
organizacional da Suest/PA; integração e envolvimento da equipe de técnicos do Sesam;
conhecimento técnico da equipe; monitoramento das ações através do MS/Project.
Área Meio
Convênios
O Secov – Setor de Convênios – é o responsável pelos procedimentos a serem adotados
em relação aos instrumentos de repasse sob responsabilidade da Suest e já está enfrentando
dificuldades considerando a diminuição no número de trabalhadores. Tanto a área de prestação de
contas quanto à área de celebração de convênios ficou bastante fragilizadas, atualmente a equipe de
prestação de contas contando com apenas 04. O último servidor temporário já não compõe mais a
equipe. Como analistas em prestação de contas, tem apenas quatro servidores. Considerando que se
tem 453 instrumentos de convênios para acompanhar, cada analista ficará, em tese, com a
responsabilidade sobre 113,25 instrumentos.
Em relação ao Plano de Ação da Suest-Pa, o Secov planejou desenvolver ações:
5. Desenvolver tratamento de 100% instrumentos de repasse inscritos em restos a pagar, alcançando
96%;
6. Fazer o apostilamento de 24 empenhos não vinculados e, atingiu 92% da meta;
7. Monitorar, mensalmente, no SIGA as vigências expiradas dos instrumentos de repasse, também
alcançado em 100%;
8. Desenvolver o tratamento de 84 instrumentos de repasse pendentes de resolução (passivo) no
período de 2009 a 2017, e alcançou 79% deste, considerando que depende dos convenentes para
concluir as análises;
O desempenho do Secov foi de 79%, Gráfico 5, considerando que o maior impacto
vem da ação referente ao tratamento dos instrumentos de repasse pendentes, são análises de prestação
de contas e a conclusão destas. Estas prestações de contas são vencidas, referentes ao período de 2009
a 2016. E a sua conclusão é difícil porque depende do convenente apresentar as pendências. Em vários
episódios os prazos definidos pela equipe quando estão prestes a vencer, os convenentes apresentam
recursos e novo prazo é estabelecido, e assim se prolonga indefinidamente uma análise de prestação
de contas. 86% das Prestações de contas foram analisadas e reanalisadas pela equipe, o restante não
passa por esta análise por falta de apresentação de documentos.
Há outro aspecto que interfere na produtividade da equipe, diz respeito ao número de
servidores que atuam como analistas de prestação de contas, 02 servidores se aposentaram e o Sopre
encerrou 2016 com apenas 04 analistas. Distribuindo o montante de instrumentos de repasse de
recursos que terão que ser analisados, cada servidor terá sob sua responsabilidade 90 instrumentos,
em tese.
Gráfico 5 - Desempenho do Secov na Suest-Pa, no exercício 2017
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Fonte: Funasa/Suest-Pa/Secov /Sapla/Project - 03.2018

Administração
A Administração teve como principais ações: Gestão de Frota e regularização da
Frota, Cumprimento IN 03/2008, Contratação de locação de veículos, Patrimônio: levantamento de
inventariado dos imóveis, desfazimento da frota, leilão de veículos. A Administração alcançou 92%
da meta, (Gráfico 6) referentes às ações planejadas.
Gráfico 6 Desempenho da Diadm, na Suest-Pa, em 2017
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Fonte: Funasa/Suest-Pa/ MS Project/Diadm /Sapla-Project - 03.2018

Gestão de Pessoas
A Área de Gestão de Pessoas, desenvolvida pela Seção de Gestão de Pessoas - Sagep,
especificamente pelo Setor de Desenvolvimento de Pessoas - Sodep, teve como ação Capacitação das
áreas fim e meio. A primeira foi superada, em relação ao quantitativo de treinados em 30%. E em
relação à quantidade de capacitações foi superada em 161,5%. Em relação à área fim também houve
uma grande evolução, a meta foi superada em 176,7% e as participações em capacitação foram
superadas em 101,2%. Esta situação apresentou um terceiro dado, o de número de capacitação por
servidor: a área fim apresenta 2,62 cursos por treinando enquanto que na área meio foi de 2,01 cursos
por treinando, ver gráfico 7. As metas originais estabelecidas pela Suest-Pa eram bem maiores que as
estabelecidas por conta do redimensionamento de recursos financeiros, a programação planejada para
2017, foi bem maior que a programação possível de ser realizada. Esta superação ocorreu graças a
várias capacitações, sem custo, oferecidas por outros órgãos parceiros e outras promovidas pela
própria Funasa.
Para desenvolver esta ação a Suest-Pa recebeu recursos financeiros através do plano
interno MACAPA da ordem de noventa e cinco mil, novecentos e noventa reais e quarenta e três reais
(R$ 95.990,43), este valor corresponde a 1,86% do valor empenhado em custeio na Suest.
Gráfico 7 - Desempenho da Sagep, quanto à capacitação desenvolvida na Suest-Pa, em 2017
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Fonte: Funasa/Suest-Pa/Sagep /Sapla - 03.2018

2.3

Desempenho Orçamentário

As Superintendências Estaduais não têm responsabilidade sobre nenhum nível de
programação definida no Plano Plurianual 2016 – 2019, portanto os itens referentes a Programas,
Objetivos e Ações NÃO SE APLICAM A ESTA UPC.
Fatores intervenientes no desempenho orçamentário
A Funasa - Presidência através da Coordenação de Planejamento e Gestão de Projetos
encaminhou a seguinte redação, concernente ao desempenho da Funasa como um todo:
“O orçamento da Funasa aprovado na LOA2017 não sofreu impacto em relação a
contingenciamento. As Dotações com identificador de resultado primário "2 - Despesas
Discricionárias" e "3 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC tiveram suas cotas de Limites
de Empenho integralmente disponibilizadas. Com exceção das despesas obrigatórias, como
pagamento de Pessoal, Auxílios Benefícios e Encargos Sociais, que foram integralmente executadas,
o comprometimento do orçamento para as demais despesas com RP 2 e 3 foi de 93% (despesas
empenhadas). Destaca-se que foram implementados no orçamento, ajustes de forma a prover créditos
em ações ou grupos de natureza de despesa que apresentaram projeções de dispêndios superiores aos
previsto quando da elaboração da referida proposta orçamentária. Os ajustes na programação
orçamentária propiciaram a realização satisfatória dos dispêndios planejados, não ocorrendo, dessa
forma, comprometimento relevante no desempenho das atividades desta Fundação”2
Suest-Pa
Por sua vez, a Suest-Pa esclarece que do orçamento anual descentralizado a esta
Superintendência, no valor de dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, cento e trinta e um reais
e cinquenta e quatro centavos, (R$2.882.131,54), alguns fatores intervenientes ocorreram para a
devolução de recursos correspondente a valores Pré-Empenhados, conforme abaixo discriminados:
Área de Atuação: Administração
Plano Interno MAGOU: ND: 4490-51. VALOR: R$ 426.651,33
Recurso destinado à contratação de empresa especializada para execução de serviços
de engenharia, implantação de mapa tátil e reforma dos banheiros. Não houve tempo hábil para a
conclusão da licitação em 2017, devido a recursos impetrados por empresas participantes da licitação,
ficando para o futuro exercício.
Com o retorno do valor pré-empenhado esta Superintendência ficou prejudicada em
dar cumprimento às recomendações contidas no Relatório de Gestão da CGU e a Lei de
acessibilidade, não oferecendo condições de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência e
mobilidade reduzida.
Área de Atuação: Saneamento Ambiental
Plano Interno MSCPOPA e MSMPOPA; ND: 3390-30; VALOR R$455.480,21

2

Documento assinado eletronicamente por Jesus Sebastian de Oliveira Correa, Coordenador de Gestão Orçamentária, em 23/02/2018, às 10:08, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.funasa.gov.br/sei/controlador_externo.php? acao=documento_conferir&id _orgao_acesso_externo=0, , informando o código verificador 0070441 e o código
CRC 1A136254.)

O recurso destinava-se a aquisição de insumos para atender demanda de perfuração de
poço. Não houve tempo hábil na conclusão do processo licitatório, ficando a conclusão do certame
para o próximo exercício;
Plano Interno MSCPOPA; ND:4490-51; VALOR R$2.000.000,00
O recurso destinava-se a contratação de empresa para execução do serviço de
perfuração de poço. O processo foi instruído e encaminhado à Presidência da Funasa para receber
autorização para realizar a contratação, por força do Decreto nº 7.689/2012 e Portaria da Funasa
nº1.338, de 28/06/2012, uma vez que o valor ultrapassava o limite permitido de competência da
Superintendência, não retornando em tempo hábil.
A não conclusão dos processos em tempo hábil, as atividades de perfuração de poço
nos municípios do interior do estado ficaram, em parte, prejudicadas pela falta dos insumos.

2.4

Execução Descentralizada com Transferência de Recursos

2.4.1 - Visão Gerencial dos Instrumentos de Transferências e dos Montantes Transferidos
A prerrogativa para a celebração de instrumentos de repasse, assim como a autorização
para a transferência de recursos financeiros é exclusivamente da Presidência da FUNASA, cabendo às
Superintendências Estaduais os atos subsequentes à celebração, tais como, controle de vigência,
acompanhamento de execução dos respectivos objetos, etc, portanto este item NÃO SE APLICA A
ESTA UPC

Visão Gerencial da Prestação de Contas dos Recursos pelos Recebedores
O quadro abaixo demonstra que houve a prestação de contas de 50% dos instrumentos
esperados para 2017 pelos recebedores dos recursos transferidos pela Funasa. Em relação ao
exercício do Relatório de Gestão, 29% dos instrumentos não tiveram suas contas prestadas, em 2016,
37% dos convenentes não apresentaram suas contas. Quanto aos valores significam 6% do montante
repassado.
Em relação aos exercícios anteriores verifica-se que 30% dos instrumentos esperados
para o exercício 2017 não apresentaram contas. Em relação ao montante verifica-se 23% referentes
aos exercícios anteriores também não foram apresentadas. Ao todo deixaram de prestar contas quanto
aos instrumentos cujos valores significam 27% do total repassado.

Quadro 4 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas modalidades de
convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres -2017.
Unidade Concedente
Nome: Fundação Nacional de Saúde
Exercício
da
Prestação
das Contas

Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)
Quantitativos e montante repassados
Termos de
Compromisso

Convênios
Quantidade

Termos de
Execução
Descentralizada

03

07

-

Contas Prestadas

Exercício
do relatório
de gestão
Contas
Prestadas

Montante Repassado

1.598.202,36

23.481.824,91

-

NÃO Quantidade
Montante Repassado

02

02

-

390.386,00

1.107.234,53

-

Exercícios
anteriores

NÃO Quantidade
Montante Repassado

01

05

-

255.490,50

7.898.270,98

-

Contas
Prestadas

Fonte: Siafi/Siconv/Sopre/Secov/Suest-Pa - 02/2018

2.4.2 - Visão Gerencial da Análise das Contas Prestadas
Quadro 5 - Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de gestão
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Fundação Nacional de Saúde - FUNASA
Instrumentos
Contas apresentadas ao repassador no exercício
de referência do relatório de gestão

Termos de
Compromisso

Convênios

Termos de Execução
Descentralizada

Quantidade aprovada

10

04

-

Quantidade reprovada

05

03

-

-

05

-

Montante repassado (R$)

5.735.961,40

55.631.118,41

-

Contas
NÃO Quantidade
analisadas
Montante repassado (R$)

01

02

-

255.490,51

5.949.999,99

-

Contas
analisadas

Quantidade
instauradas

de

TCE

Fonte: Siafi/Siconv/Sopre/Secov/Suest-Pa - 02/2018

O Setor de Prestação de Contas – Sopre/Secov – analisou 20 Prestações de Contas e
aprovou 64%. Houve a instauração de 05 TCE: 40% por Inexecução total ou parcial do objeto e
60% por irregularidade na execução física e ou financeira.
2.4.3 - Visão Gerencial dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores
Quadro 6 - Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Fundação Nacional de Saúde
UG/GESTÃO: 255014/36211
Quantidade de dias de atraso na análise das contas
Instrumentos da transferência

Até 30 dias

De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias

De 91 a 120
dias

Mais de 120 dias

Convênios

01

-

01

01

02

Termo de Compromisso

02

01

01

01

02

Fonte: Siafi/Siconv/Sopre/Secov/Suest-Pa - 02/2018

O quadro acima demonstra a situação nos atrasos quanto a análise, estes decorrem em
muitos momentos do fato dos prestadores de contas não apresentarem todas as informações
necessárias ou apresentam documentos incompletos. Decorre ainda do fato de aguardar análise da
área técnica – finalística, considerando também o quantitativo de técnicos tanto na Diesp Quanto no
Secov. O fator humano está se apresentando como fator de risco a execução destas ações.

ANÁLISE CRÍTICA
Durante o exercício de 2017 o Serviço de Convênios voltou a ter dificuldade no
desenvolvimento de suas ações, devido à redução de recursos humanos ocorridos tanto na área de
celebração como na financeira de convênios, considerando os pedidos de aposentadorias e de
desligamento do quadro. No total, foram cinco servidores que se desligaram do Secov, mas, no
entanto, a equipe que permaneceu se esforçou para que as atividades fossem desenvolvidas a
contento; ficando nesse caso, prejudicado a apuração por meio das Cobranças Administrativas, cuja
responsabilidade passou a ser dos analistas financeiros, devido a saída da servidora que atuava
somente nessa função. Atualmente gerencia-se 453 instrumentos de repasse de recursos, cabendo a
cada um dos analistas 113,25 instrumentos para acompanhar e analisar.
Também durante o exercício teve-se a contribuição da presidência da Funasa, que
formou uma força-tarefa composta de servidores lotados nas superintendências, a fim de analisar as
contas dos convênios e termos de compromissos que se encontravam pendentes entre 01/01/2010 a
31/12/2016, com o objetivo de no máximo diminuir e/ou eliminar o passivo das prestações de contas
existentes no cenário nacional da Funasa.
A seguir, o quadro que demonstra a oscilação em termos de repasse de recursos.
Confrontando com o ano de 2016, o aumento foi de 16%, sem registro de ocorrências negativas com
relação às instalações físicas e mobiliários, deixando a equipe favorável a um bom desempenho
funcional:
Quadro 7 - Recursos Transferidos por meio de Convênio ou Termo de Compromisso no
período 2012-2017, com instrução no âmbito da Suest-Pa.
Período

Recurso Transferido

2012

49.734.195,69

2013

35.102.540,60

2014

15.971.147,34

2015

27.649.314,42

2016

49.486.697,24

2017

57.312.726,94

Total

235.887.790,58

Fonte: Funasa/ Suest-Pa/Secov-03.2018

Permanece a lida da Suest/PA no cumprimento da missão institucional, mesmo
enfrentando a problemática de sempre que é a carência de pessoal, principalmente nas três áreas que
atuam no acompanhamento dos convênios: DIESP, SESAM e SECOV. Atualmente o SECOV conta
com sete (07) analistas: quatro na área de celebração e três (03) na financeira de convênios.
Embora as condições de atuação do Secov estejam difíceis, observa-se que é
importantíssimo para a população do estado, especialmente nos municípios com até 50 mil
habitantes, a efetividade das transferências considerando que a Funasa atua buscando a promoção
da saúde pública, através de ações de saneamento ambiental financiando-as. Há muitos desafios, a
serem enfrentados, até o momento da concretização da ação, mas a transferência dos recursos é

fundamental nesta concretização em decorrência das limitações financeiras, orçamentárias,
gerenciais e de capital humano que a maioria dos municípios enfrenta. Já foram concluídos no
Estado 200 obras de saneamento ambiental, e 13 Planos Municipais de Saneamento, no período
2002-2017, apoiadas pela Funasa, bastando observar o item 2.5 que trata dos indicadores de
desempenho da área de saneamento ambiental, mesmo quando se tem conhecimento sobre a
quantidade de TCE que são instauradas em relação a malversação aplicada aos recursos repassados.
Ainda assim, o resultado é positivo, embora não seja o suficiente. Haja vista ser de domínio público
a situação do Estado quanto ao saneamento ambiental.

2.5 Informações sobre a Execução das Despesas
2.5.1 - Despesas totais por modalidade de contratação
Quadro 8 - Despesas totais por modalidade de contratação
Despesa executada
Modalidade de
Contratação
1. Modalidade de
Licitação
(a+b+c+d+e+f+g)
a) Convite
b) Tomada de
Preços
c) Concorrência
d) Pregão

2017

%

Despesa paga

2016

%

2017

%

2016

%

2.864.290,25 58,82 2.700.366,54 47,2 2.375.154,81 54,82 2.600.693,38

63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.864.290,25 58,82 2.700.366,54 47,2 2.375.154,81 54,82 2.600.693,38 63,3

e) Concurso

-

-

-

-

-

-

-

-

f) Consulta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

971.828,15 19,96 1.075.999,13 18,8

931.578,64

g) Regime Diferenciado
de Contratações Públicas
2. Contratações
Diretas (h+i)

21,5

948.691,48

11

h) Dispensa

522.574,06 10,73

563.944,39

522.574,06

448.907,38 0,02

i) Inexigibilidade

449.254,09

9,23

512.054,74

409.004,58

499.784,10

30.501,01

0,63

8.244,29

0,14

30.501,01

0,63

8.244,29

0,14

30.501,01

610.790,89 12,54

552.312,87

9,65

610.790,89 14,10

-

157.048,59

2,74

-

395.264,28
-

6,9
-

-

-

3. Regime de
Execução Especial
j) Suprimento de
Fundos
4. Pagamento de
Pessoal (k+l)
k) Pagamento em
Folha
l) Diárias
5. Outros
m) Não se aplica

-

610.790,89 12,54
392.050,64 8,05
392.050,64

8,05

30.501,01

0,70

8.244,24 0,2
8.244,29 0,2
552.312,87

157.048,59 3,82

610.790,89
384.895,00

12,54
8,88

395.264,28 9,62
- -

384.895,00

8,88

-

4.869.460,94 100,00 4.336.922,83 75,79 4.332.920,35 88,98 4.109.941,97

7. Total das
Despesas da UPC

4.869.460,94 100,00 5.722.025,06

Fonte: Siafi/Funasa/ Cogeo/Cgpla/Suest-Pa - 03/2018

13

-

6. Total das
Despesas acima
(1+2+3+4+5)

100

11

4.332.920,35

100

95

4.109.942,02 100

2.5.2 Despesas por grupo e elemento de despesa
Quadro 9 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

Unidade
Orçamentária

Fundação Nacional de Saúde

Grupo de
Despesa

3 - OUTRAS
CONTAS
CORRENTES

Elemento de Despesa

Código UO

36211

DESPESAS CORRENTES
Empenhadas
Liquidadas
2017
2016
2017

2016

UGO

255014

RP não processado
2017
2016

Valores Pagos
2017
2016

8

OUTROS BENEF.ASSIST. DO
SERVIDOR E DO MILITAR

197.666,95

126.980,05

197.666,95

126.980,05

-

-

197.666,95

126,980,05

14

DIÁRIAS – CIVIL

610.790,89

394.231,63

610.790,89

394.231,63

-

-

610.790,89

394.231,63

30

MATERIAL DE CONSUMO

353.486,51

393.904,25

285.328,59

379.074,08

68.157,92

14.830,17

234.530,01

379.074,08

33

PASSAGENS E DESPESAS
COM LOCOMOCAO

536.618,98

600.415,36

459.472,64

516.817,89

77.146,34

83.597,47

386.755,83

504.547,25

36

OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FISICA

-

1.032,65

-

1.032,65

-

-

-

1.032,65

37

LOCACAO DE MAO-DEOBRA

1.165.968,64

1.087.346,46

1.068.528,94

952.862,26

97.439,70

134.484,20

971.089,24

871.902,15

39

OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS – PJ

2.182.459,80

1.790.008,87

2.086.145,81 1.663.666,91

96.313,99

126.341,96

1.777.715,95

1.529.916,85

47

OBRIGACOES TRIBUTARIAS
E CONTRIBUTIVAS

10.695,32

9.634,58

10.695,32

9.634,58

-

-

10.695,32

9.634,58

92

DESPESAS DE EXERCICIOS
ANTERIORES

87.855,63

261.612,28

87.855,63

261.612,28

-

-

87.855,63

261.612,28

93

INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES

25.918,37

-

25.918,37

-

-

-

18.762,73

-

13.585,00

98.712,92

1.025.848,43

37.057,80

13.585,00

DESPESAS DE CAPITAL
4INVESTIMENTOS

52

EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE

Fonte: Siafi/Funasa/ Cogeo/Cgpla/Suest-Pa - 03/2018

135.770,72

1.039.433,43

37.057,80

Análise Crítica
Durante o exercício de 2017 a Suest-Pa empenhou o montante de R$ 5.307.231,81,
entre corrente e investimento, cerca de 7,3% menor que o valor liberado para o exercício 2016.
Observando que o recurso recebido em 2016 foi 10,3% menor que o empenhado em 2015. Deste total
97,4% destinados ao custeio, significou 15,4% a mais do ocorrido no exercício de 2016. Quanto a
investimentos foram destinados 2,6% quase nove vezes menor que o ano anterior. O maior volume
de recursos foi utilizado pelo elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros - PJ envolvendo (21)
vinte e um contratos de aquisição de material de consumo, equipamentos e de serviços como agente
integrador de estágios, fornecimento de medicamentos, locação de veículos, e outros. Estes contratos
foram realizados na modalidade pregão. A Suest-Pa tem procurado fazer suas aquisições de bens e
serviços pela modalidade pregão e em relação ao exercício de 2016, o exercício de 2017 aumentou
em 3% o valor das despesas executadas nesta modalidade. Ver quadro 8 - Despesas totais por
modalidade de contratação.
Ainda de acordo com o quadro 8, as contratações diretas - Inexigibilidade e Dispensa
de Licitação, foram aplicadas em dezoito (18) contratações de serviços. A Inexigibilidade foi aplicada
em 11 contratações, tais como: serviço de publicidade, assinatura de ferramenta de pesquisa, inscrição
de servidores em eventos de capacitação. A Dispensa de Licitação foi utilizada em 08 contratações,
tais como: aquisição de pequeno valor, contração de empresas especializadas em alguns tipos de
exames, de empresa especializada em fornecimento de energia, e outros. Aqui foram empregados
20% dos recursos empenhados.
A maior parte dos recursos, mais de 91% do valor empenhado, foi aplicada no
programa de trabalho Administração da Unidade. Este programa contempla ações referentes a gestão
administrativa da Superintendência, dando suporte à área fim e ainda aquelas que se referem a área
de recursos humanos.
Em relação ao Suprimento de Fundo, houve um crescimento de 73% quando
comparado a 2016, por conta da necessidade de locação de embarcações, considerando que as visitas
de acompanhamento das obras foram realizadas em localidades ribeirinhas, algo comum no Estado,
na região amazônica, esclarecendo melhor. Estes locais são de difícil acesso e carentes de
infraestrutura básica, geralmente não oferecem condições de se utilizar a tecnologia disponível.
Outro aspecto importante diz respeito a Diárias, recurso imprescindível para execução
das ações, especialmente das áreas finalísticas, em relação ao acompanhamento dos objetos
estabelecidos nos instrumentos de repasse de recurso. O montante utilizado em diárias, em uma escala
decrescente é o terceiro maior elemento de despesas, em 2017 houve um aumento de 55% em relação
a 2016. E de acordo com o quadro 10, abaixo, quase 50% foi utilizado pela Diesp, unidade finalística
que concentra uma grande quantidade de atividades, em decorrência da totalidade de instrumentos de
repasse estabelecidos e em execução e também em relação a construção e manutenção de poços.
Observa-se ainda que em capacitação foram aplicados 6,5% de todo o recurso destinado a diárias,
conforme Quadro 9 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa.
Quadro 10 - Diárias Utilizadas na Suest-Pa em 2017
Área de Atuação
Administração

Saneamento Ambiental

Saúde Ambiental

Programa/Ação
MAGMUPA
MACAPPA
SUBTOTAL
MSCPOPA
MSMPOPA
MSSOCPA
SUBTOTAL
MBQUAPA
FBEDUPA

Valor
127.136,09
39.458,43
166.594,52
54.023,77
79.291,71
171.199,41
304.514,89
98.140,38
39.416,86

%
27,28

49,86

22,87

FBSAUPA
SUBTOTAL

2.124,24
139.681,48

TOTAL

610.790,89

Fonte: Funasa/SPGO/Suest-Pa/Diadm/Saofi – 03/2018

Em relação a restos a pagar a Suest-Pa, no final do exercício tinha ainda 8,25% do
valor empenhado referente a contratações diretas, voltadas para publicidade (EBC e Imprensa
Nacional), contratos contínuos como os de limpeza e segurança e aquisições de equipamentos e
consumo, mediante pregão, cuja entrega somente seria possível no exercício de 2018. Há ainda o
contrato de passagens aéreas. (Quadro 9)
Os recursos categorizados como: não se aplica, foram utilizados no pagamento de
taxas para regularização de veículos sob responsabilidade da Suest-Pa, bem como em relação ao
auxílio funeral, constante no mesmo quadro citado acima.
A Suest-Pa continua garantindo todo o aparato logístico aos servidores tutelados de
justiça, que envolve exames e consultas médicas especializadas, locação de veículos, agenciamento
de passagens aéreas, hospedagem e fornecimento de medicamentos. Este apoio utilizou 21% do
recurso empenhado pela Suest em custeio em 2017, havendo um acréscimo de 3,8% em relação a
2016. O objeto de despesa de maior custo foi de fornecimento de medicamento, 45,5%, seguido de
hospedagem, 27,4% e exames especializados e consultas médicas, 8,43%, conforme quadro 11. O
atendimento a oitenta nove (89) servidores, já redistribuídos ao Ministério da Saúde, iniciou-se em
maio do exercício em pauta, por conta da realização de licitação quanto ao contrato de fornecimento
de medicamentos para este segmento. Foram atendidos em 2017, 2,3% a mais de servidores tutelados
de justiça, do que em 2016. Além dos oitenta e nove servidores, alguns precisam de acompanhante.
Durante o exercício de 2017 foram autorizados dezesseis (16) acompanhantes. A presente situação
continua se apresentando como risco a gestão, considerando que esta demora no atendimento poderia
ser vista pela justiça como desobediência às determinações judiciais.
Quadro 11 - Despesas Realizadas com Atendimento aos Tutelados de Justiça, em 2017
Objeto

Natureza
de Despesa

03/2017

Fornecimento de medicamento por demanda,
tabelado (decisão judicial)

339039

485.253,00

04/2016

Hospedagem

339039

292.759,51

01/2014

Exames especializados e Consultas médicas

339039

89.919,39

02/2016

Locação de veículos

339033

69.624,24

04/2013

Serviço de agenciamento de passagem aérea

339033

64.871,93

07/2017

Locação de veículos

339033

51.300,00

03/2012

Exames laboratoriais

339039

12.094,35

Contrato

Total
Fonte: Funasa/Suest-Pa/ Diadm/Saofi - 03.2018

Valor

1.065.822,42

2.6

Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho

2.6.1 Indicadores de Desempenho do Saneamento Ambiental
Quadro 12 - Indicadores de Desempenho do Saneamento Ambiental
Item

Indicador

Finalidade

Fórmula de Cálculo

Meta do Indicador

Método de Aferição

1

Percentual
de
obras/equipamentos/planos
concluídos
em
razão
da
quantidade de instrumentos de
repasse celebrados.

Aferir a efetividade da
implementação
de
obras
(acumulada)

(Quantidade de instrumentos com obras
concluídas em 2016/ Quantidade de
instrumentos celebrados de 2002 até o exercício
de apuração)*100

100% dos instrumentos de repasse
com obras concluídas

Extração de informações dos
sistemas (SIAFI, SICONV,
SIGA) via BI Oracle

Ação

Água
Água
na
Escola
Catadores

Exercício de apuração 2012
Qtd
Obra/eq
Qtd
uipamen Instru
tos/
mentos
%
planos
Celebr
Concluíd ados
os
33
190
17

Exercício de apuração 2013
Qtd
Qtd
Obra/Equi Instru
pamentos/ mentos
Planos
Celebr
concluídos
ados

%

Exercício de apuração - 2014
Qtd
Qtd
Obra/Equip Instrume
amentos/Pla
ntos
nos
Celebrad
concluídos
os

%

Exercício de apuração 2015
Qtd
Qtd
Obra/Equi Instru
pamentos/ mentos
Planos
Celebr
concluídos
ados

%

Exercício de apuração 2016
Qtd
Qtd
Obra/Equi Instru
pamentos/ mentos
Planos
Celebr
concluídos
ados

%

Exercício de apuração 2017
Qtd
Qtd
Obra/Equi Instru
pamentos/ mentos
Planos
Celebr
concluídos
ados

%

39

195

20

45

231

19

63

215

29

75

182

41

91

191

48

0

5

0

4

5

80

4

5

80

7

8

88

7

8

88

7

8

88

0

1

0

1

2

50

1

2

50

1

2

50

1

2

50

1

2

50

Drenagem

2

7

29

2

7

29

3

7

43

4

6

67

4

7

57

6

6

100

Esgoto

3

27

11

3

27

11

6

34

18

6

30

20

6

21

29

7

19

37

IMSS
MHCDC

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1

0

4

0

MSD

34

86

40

44

99

44

56

103

54

71

106

67

76

111

68

82

170

48

PMSB

0

22

0

0

22

0

0

22

0

2

22

9

10

21

48

13

21

62

Resíduos
RUR

3
0

15
0

20
0

3
0

16
0

19
0

5
0

16
0

31
0

6
0

13
0

46
0

6
0

10
0

60
0

6
0

13
4

46
0

SANBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

SAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

Acumulado
75
353
21
96
373
26
120
420
29
160
403
40
185
363
51
213
453
Fonte: Resultados apurados em 30/12/2017, via Business Intelligence Oracle - BI
Regras para apuração: Histórico igual a 30.12.2017 // Para a composição da série histórica: Ano de celebração de 2002 até o exercício de apuração// Ano de conclusão da Obra é igual a 31.12 do exercício de apuração.
Obs: Excluídos os Status de obra "Cancelado" e "Em Cancelamento"
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Análise Crítica

Analisando o quadro 15 referente aos indicadores de Saneamento Ambiental, pode-se
verificar que a Suest-Pa conseguiu concluir 28 projetos seja obras, plano de saneamento básico ou
equipamento durante o exercício de 2017, sendo que no período 2012-2017 já totalizam 213, ou seja,
47% dos projetos apoiados pela Funasa, no Pará. Em 2017 foram acrescidos 90 novos convênios ao
acervo de ações já existente, o que representa um acréscimo de 25% no quantitativo de Instrumentos.
Em algumas ações conseguiu-se alcançar 88% de obras concluídas. Durante o exercício de 2017, a
Suest-Pa conseguiu concluir 6% do conjunto de obras concluídas.
No entanto, as ações referentes à Drenagem, Esgoto e Plano Municipal de Saneamento
Básico tiveram avanços significativos de conclusão em relação aos exercícios anteriores. Em 2017
houver a evolução nos quantitativos de Obras/Planos/Equipamento concluído, no entanto, os novos
gestores tiveram dificuldades em dar continuidade em algumas obras, ainda houve a influência da
crise econômica e política que atingiu o País, contribuindo para o baixo índice de conclusão, bem
como o fator climático, onde há um período com chuva e outro com muita chuva, dificultando a
execução, a complexidade das obras, escassez no mercado de profissionais da área, a extensão
territorial do estado, precariedade das estradas que dão acesso aos municípios, dificultando a logística
do transporte de materiais e das equipes para o desenvolvimento dos trabalhos, baixa capacidade das
empresas, pois há muito não se investia na área de saneamento no estado.
Tanto as empresas quanto as prefeituras não estão preparadas para atender essa
demanda na parte operacional, bem como técnica, sendo que muitas vezes o município não dispõe de
equipe técnica para acompanhar de forma satisfatória a evolução do empreendimento. Este conjunto
de aspectos negativos contribui para a baixa efetividade no desempenho, no entanto, ainda temos um
déficit de profissionais da área técnica de engenharia na Instituição, fato que dificulta o alcance das
metas. Durante estes últimos anos conseguiu-se melhorar a efetividade, visualizar o que realmente se
está produzindo, através de mudanças na metodologia de trabalho dos engenheiros. Outro aspecto
relevante foi o cumprimento de uma recomendação apresentada pela CGU, a qual foi desenvolvida
uma nota técnica, norteando o papel dos analistas, nas diversas áreas, tornando suas atividades mais
transparentes e confiáveis.

2.6.2 - Indicadores de Desempenho do Saneamento Ambiental
Quadro 13 – Indicadores de Desempenho - Saúde Ambiental

Denominação

Finalidade

Fórmula de Cálculo

Memória de
cálculo

Fonte

Periodici
dade

Índice de
Referencia1

Índice de
Previsto2

Índice
Observado3

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

Aferir o percentual
de municípios
apoiados
tecnicamente

Número de municípios
apoiados
técnicamente
𝑋100
Número de municípios
programados

22/22x100

Plano de Ação
2017/Sesam

Indicador 1

Anual

100%

100%

100%

Fonte: Funasa/Suest-Pa/ Plano de Ação 2017/Sesam /Saduc/Sacqa
1

Índice de referência – Última medição do indicador: 12/2016.

2

Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente

3

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017.

Este indicador afere o percentual de municípios (22) apoiados tecnicamente pela Suest-Pa no período de 2017, considerando o universo de municípios (22) programados
e contemplados com o Programa de Fomento as Ações de Saúde Ambiental.
Nesta ação os municípios foram apoiados em 100%, através de visita técnica, atendimento presencial e eletrônico e reuniões – estratégias adotadas pela Saduc, em
estreita consonância com sua competência regimental - com o objetivo de assessorar gestores e técnicos do município na implementação e avaliação dos Projetos a serem desenvolvidos
visando a promoção e proteção da saúde e a prevenção e controle de doenças e agravos ocasionados pela ausência e/ou inadequação de ações de saneamento básico e saúde ambiental.

Denominação

Finalidade

Fórmula de Cálculo

Memória de
cálculo

Fonte

Periodicidade

Índice de
Referencia1

Índice de
Previsto2

Índice
Observado3

Percentual de
comunidades
especiais
atendidas com
ações de
educação em
saúde ambiental

Aferir o
percentual de
comunidades
especiais
atendidas

Número de comunidades
especiais
atentidas
𝑋100
Número total de
comunidades
especiais programadas

8/8x100

Plano de Ação
2017/Sesam

Indicador 2

Anual

100%

100%

100%

Fonte: Funasa/Suest-Pa/ Plano de Ação 2017/Sesam /Saduc/Sacqa
1

Índice de referência – Última medição do indicador: 12/2016.

2

Índice de previsto – 100% dos de comunidades especiais atendidas.

3

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017

O indicador afere o percentual de comunidades especiais (Poção, Sagrado Coração de Jesus, Maracapucu Cariá, Ilha do Maracujá, São Pedro, Tancredo Neves,
Liberdade e São José (08) atendidas com ações de educação em saúde ambiental no período de 2017, considerando o universo de comunidades especiais (08) atendidas.
Nesta ação as comunidades especiais programadas foram atendidas em 100%. A Saduc buscou desenvolver ações de Educação em Saúde Ambiental, visando a
adoção de práticas participativas e sustentáveis voltadas para a inclusão, controle e participação social através de reuniões, visitas domiciliares e diagnóstico situacional, com
envolvimento das associações comunitárias e equipes de saúde dos municípios.

Denominação

Finalidade

Fórmula de Cálculo

Memória de
cálculo

Fonte

Periodicidade

Índice de
Referencia1

Índice
Previsto2

Índice
Observado3

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

Aferir o percentual
de municípios com
técnicos
capacitados em
CQA.

Número de municípios com
técnicos capacitados
X 100
Número de municípios
previstos no período

4/2x100

Plano de Ação
2017/Sesam

Indicador 3

Anual

254%

100%

200%

Fonte: Funasa/Suest-Pa/ Plano de Ação 2017/Sesam
1

Índice de referência – Última medição do indicador: 12/2016.

2

Índice de previsto – 100% dos municípios com técnicos capacitados

3

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017

Em relação ao número de municípios com técnicos capacitados e técnicos dos municípios capacitados em Controle da Qualidade da Água
para Consumo Humano – CQA, com ênfase em Salta-z a meta alcançada ultrapassou os 100%.
Observa-se que o nº de municípios atendidos ultrapassou o programado, considerando que este é determinado pela demanda dos municípios
e da capacidade instalada da Suest-Pa. Superando novamente as projeções para o ano.
Considera-se altamente positivo, pois demonstra que os recursos, financeiros e humanos, foram utilizados de forma eficaz, efetivo e
eficiente, principalmente por possibilitar uma maior difusão do conhecimento de controle de qualidade de água para consumo humano e confecção de
soluções alternativas de tratamento de água - Salta-z.

Fórmula de Cálculo

Memória de
cálculo

Percentual de
municípios com
amostras de
água analisadas

Aferir o
percentual de
municípios com
amostras de água
analisadas.

Número de municípios com
análises realizadas
X100
Número de municípios
previstos

17/8x100

Fonte

Periodicid
ade

Índice de
Referencia1

Índice
Previsto2

Índice
Obsevado3

Plano de Ação
2017/ Sesam

Finalidade

Tipo

Denominação

Eficiência

Indicador 4

Anual

186%

100%

212,50%

Fonte: Funasa/Suest-Pa/ Plano de Ação/Sesam - 02/2017
1

Índice de referência – Última medição do indicador: 12/2016.

2

Índice de previsto – 100% dos municípios programados com amostra de água analisadas.

3

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017

Programou-se apoiar 08 (oito) municípios com ações voltadas para o diagnóstico situacional da qualidade da água, coleta de amostras e análise laboratorial, tomando
como base os municípios com Salta-z instaladas pela Suest-Pa. Ressalta-se que o quantitativo excedente (17) do realizado, foi devido às demandas espontâneas diversas, bem como,
pelo esforço na otimização do uso dos recursos liberados. O índice observado, novamente, superou as projeções para o ano, o que se considera positivo, pois representa um uso eficiente
dos recursos e, especialmente, para melhoria da qualidade de água para consumo humano nos municípios atendidos.

Denominação

Finalidade

Fórmula de Cálculo

Memória de
cálculo

Fonte

Periodicidade

Índice de
Referencia 1

Índice
Previsto2

Índice
Obsevado3

Percentual de
exames de
qualidade da água
de comunidades
especiais
realizados

Aferir o
percentual de
exames de
qualidade da
água de
comunidades
especiais
realizados

Número de exames
realizados
X 100
Número de exames
programados

2.214/750x100

Plano de Ação
2017/Sesam

Indicador 5

Anual

186%

100%

295,20%

Fonte: Funasa/Suest-Pa/ Plano de Ação/Sesam - 2017
1

Índice de referência – Última medição do indicador: 12/2016

2

Índice de previsto – 100% de exames programados de qualidade da água em comunidades especiais.

3

Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017

Foi programada a realização de 750 (setecentos e cinquenta) exames no período e realizado 2.214 exames.
Do total de amostras analisadas (3.998) no município, 55% representam o percentual das análises de comunidades especiais. Muitos municípios tiveram uma
razoável quantidade de comunidades com água analisadas, o que otimizou o uso de recursos.

3. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

3.1

Descrição das Estruturas de Governança

A Funasa não dispõe de sistema estruturado de governança que compreenda instâncias
externas de apoio à governança, dispondo apenas de instâncias internas de governança como a alta
direção e de apoio à governança, como auditoria interna que se concentra na Presidência do Órgão.
A alta direção conta ainda com o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI)
no âmbito da FUNASA, criado pela Portaria nº 94, de 09 de fevereiro de 2012, composto, em sua
instância deliberativa, pelos seguintes membros titulares:


Diretor Executivo;



Diretor do Departamento de Engenharia de Saúde Pública;



Diretor do Departamento de Administração; e



Diretor do Departamento de Saúde Ambiental.

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

3.2

Atuação da Unidade de Auditoria Interna

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA
3.3

Atividade de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos

Nos termos da Portaria Funasa nº 1005/2013, alterada pela Portaria nº 840/2015 os
processos disciplinares e sindicâncias estão sendo cadastrados no sistema CGU-PAD, pela
Corregedoria e pelos cadastradores nas unidades descentralizadas. O registro é feito logo após a
publicação da respectiva portaria de instauração, após conclusão dos trabalhos é atualizada a fase e,
posteriormente, é procedida nova atualização com o registro do julgamento e anexação dos
documentos exigidos.
Todas as informações constantes no sistema CGU-PAD são preservadas, quanto ao
zelo, integralidade, disponibilidade e confidencialidade das informações na forma legal.

3.3.1 - Estrutura e Funcionamento do Setor Responsável pelas Atividades Correcionais na
Suest-Pa
Na Suest-Pa os responsáveis pelas atividades correcionais são os servidores abaixo
relacionados, ambos designados por meio da Portaria nº 1.515, de 18/10/2006, publicada no BS nº 42,
de 20/10/2006:
 José Maria Campos Rodrigues, Assistente de Administração, Siape nº 0477892, Chefe
Substituto da Divisão de Administração - DAS - 101.1, telefone (91) 3202-3751 e (91) 983012716.
 Rosefrance Cardoso Quaresma, Auxiliar de Administração, Siape nº 1037445, Chefe da
Divisão de Administração - DAS - 101.1, telefone (91) 32023704/3708.
Por outro lado, são responsáveis pelos registros no Sistema CGU-PAD, na condição
de usuários cadastradores, nomeados pela Portaria nº 153, de 25 de agosto de 2014, publicada no BS
nº 034, de 25/08/2014 (anexa), os servidores José Maria Campos Rodrigues e Odinéa da Silva Faria.
Todas as informações constantes no sistema informativo CGU-PAD são preservadas,
quanto ao zelo, integralidade, disponibilidade e confidencialidade das informações na forma legal.
Os trabalhos são desenvolvidos na própria Divisão de Administração - Diadm - que
recebe todas as demandas sobre os procedimentos de correição, analisa e encaminha à Corregedoria
para análise prévia e indicação do procedimento a ser adotado, conforme disposto no Parágrafo Único
do art. 1º da Portaria nº 504, de 16 de junho de 2014; orienta a instauração dos procedimentos
correcionais, com indicação dos membros das comissões, além de fazer o acompanhamento e controle
dos processos, bem como o registro do Sistema CGU-PAD, conforme fluxograma anexo ao
Memorando Circular nº 02/Diadm, de 22/01/2015.
Durante o exercício de 2017 foram aplicados seis (06) procedimentos de correição,
sendo três (03) PAD e três (03) Sindicâncias Investigativas, conforme Quadro 12.
Além dos procedimentos de correição citados anteriormente, foram aplicados quatro
(04) Termos de Ajustamento de Conduta, em consonância com a Portaria nº 940, de 26/11/2012.
Abaixo se apresenta o fluxograma do Procedimento Administrativo, Sindicância ou
Processo Administrativo Disciplina.

Figura 2 - Fluxograma do Procedimento Administrativo, Sindicância ou PAD.
Funasa/Suest-Pa/Diadm/Sorco – 03/2018

Quadro 14 - Processos Administrativos Disciplinares e de Sindicâncias Instaurados em 2017 na Superintendência Estadual do Pará

Nº

1

2

3

REFERÊNCIA
PROCESSO Nº

PORTARIA Nº

25200.000.447/2017-18

44, de 23/01/2017,
BS nº 04, de
23/01/2017

25200.001.293/2017-73

114, de
06/03/2017, BS
nº 10, de
06/03/2017

25200.002.177/2017-71

150, de
07/04/2017, BS
nº 15, de
10/04/2017

4

25200.002.618/2017-35

191, de 08/05/2017,
BS nº 19, de
08/05/2017

5

25200.003.616/2017-63

239, de 14/06/2017,
BS nº 25, de
19/06/2017

285, de 07/08/2017,
BS nº 032, de
07/08/2017
Fonte: Funasa/ Suest-Pa/ Diadm/ 02/2018

6

25200.004.600/2017-78

PAD/SIND

SIND

OBJETO

Apurar falta ao serviço sem causa
justificada e indício de adulteração
de documentos.

PAD - Rito Apurar falta ao serviço sem causa
Sumário
justificada.

SERVIDORES
RESPONS/ACUSADO
S

DATA DE
INÍCIO DOS
TRABALHOS

DATA DE
TÉRMINO
DOS
TRABALHOS

M. A. S. DE
ANDRADE

26/01/2017

-

M. A. S. DE
ANDRADE

07/03/2017

19/04/2017

L. O. T. FERREIRA e
R. N. M. DOS SANTOS

18/04/2017

30/05/2017

STATUS/
DECISÃO
PROFERIDA
Suspensão
temporária em
13/03/2017, até
a conclusão do
Inquérito
Policial-PF.
Demissão Port. 342, pub.
no DOU de
22/02/2018
Arquivado
devido a
prescrição da
ação punitiva
da
Administração

SIND

Apurar acidente ocorrido com o
veículo Toyota Hilux CD 4X4
STD, placa QEX-0670 e QEY
0670 (locados) - Processos
25200.006.795/2016-18 e
008.058/2016-41

PAD

Apurar responsabilidade de quem
deu causa a prescrição da ação
punitiva da administração,
sobretudo em relação a liberação
da caução, em face a inexecução
parcial do Contrato nº 37/2006.

J. W. P. DA SILVA e E. C.
SILVA

10/05/2017

04/09/2017

Penalidade de
Advertência
(Prescrita) e
Ressarcimento ao
erário

SIND

Apurar acidente ocorrido com o
veículo Peugeot/Boxer/
Boxer, placa PSJ-2975 (locado)

J. F. DOS SANTOS

20/06/2017

13/07/2017

Aplicação de
TAC

PAD - Rito
Sumário

Apurar falta ao serviço sem causa
justificada.

V. N. V. PEREIRA

08/08/2017

01/09/2017

Arquivado

3.4

Gestão de Riscos e Controles Internos

Por meio da Portaria nº 1.179, de 14 de setembro de 2017, foi instituído o Comitê de
Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde FUNASA para fins de cumprimento
do disposto no art. 23 da Instrução Normativa Conjunta/MP e CGU n. 1, de 10 de maio de 2016.
Em 19 de outubro, o Presidente da Funasa instituiu grupo de trabalho com a finalidade
de elaborar proposta de implementação da Política de Governança, Riscos e Controles Internos,
estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogável por igual
período.
Em decorrência de fatores supervenientes típicos dos últimos meses do exercício,
como exemplo a celebração dos instrumentos de repasse e empenho do orçamento, o andamento do
grupo de trabalho foi prejudicado. A elaboração da proposta que ainda estava incompleta se encerrou
com o término do prazo estabelecido. Será necessário no ano de 2018 que o grupo seja reconduzido
por ato do dirigente máximo da fundação para retorno ao desenvolvimento dos trabalhos.
A Suest-Pa está aguardando o desenvolvimento das ações no nível nacional,
considerando seu vínculo direto com aquela instância. No entanto, algumas ações são adotadas no
sentido de preventivo, seguindo sempre as orientações da presidência e da legislação vigente.

4

ÁREAS ESPECÍFICAS DA GESTÃO

4.1

Gestão de Pessoas

4.1.1 - Estrutura de Pessoal da Unidade
4.1.1.1 - Composição da Força de Trabalho
Quadro 15 – Força de Trabalho da UJ (Composição da Força de Trabalho-SEDE/SUS)
Lotação
Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

0

428

0

0

1.1. Membros de poder e agentes políticos

0

0

0

0

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

0

428

0

0

1.2.1.

0

159

0

0

0

269

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Servidores com Contratos Temporários.

0

04

0

01

3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública

0

01

01

01

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

0

433

01

02

Tipologias dos Cargos

Servidores de carreira vinculada ao órgão

1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado
1.2.3.
1.2.4.
esferas

Servidores de carreira em exercício provisório
Servidores requisitados de outros órgãos e

Egressos no
Exercício

Fonte: Siape/Siapecad/Funasa/ Suest-Pa/Diadm/ Sagep/31.12.2017 - 02/2018

4.1.1.2 - Distribuição da Força de Trabalho
Quadro 16 – Distribuição da Lotação Efetiva
Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos
1. Servidores de Carreira (1.1)
1.1. Servidores de Carreira (1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)

Área Meio

Área Fim

117

311

117

311

117

42

1.1.2.

Servidores de carreira vinculada ao órgão

1.1.3.

Servidores de carreira em exercício descentralizado

0

269

1.1.4.

Servidores de carreira em exercício provisório

0

0

1.1.5.

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

0

0

2. Servidores com Contratos Temporários.

00

04

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública.

01

0

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

118

315

Fonte: Siape/Siapecad/Funasa/ Suest-Pa/Diadm/ Sagep/12/2017-02/2018

4.1.1.3 - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC
Quadro 17 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC

Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

0

05

01

01

1.1. Cargos Natureza Especial

0

0

0

0

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior / FCPE

0

05

0

0

0

04

0

0

0

0

0

0

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

1.2.1.
(FCPE)

Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado

Lotação

Egressos
no
Exercício

1.2.3.

Servidores de Outros Órgãos e Esferas*

0

0

0

0

1.2.4.

Sem Vínculo*

0

01

01

01

1.2.5.

Aposentados

0

0

0

00

2. Funções Gratificadas

0

15

0

0

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

0

15

0

0

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

0

0

0

0

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas

0

0

0

0

0

20

01

01

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)

Fonte: Siape/Siapecad/ Funasa/Suest-Pa/ Gestão de Pessoas - 02.2018
** Atual Superintendente nomeado para o cargo através de Portaria Funasa 1.320, de 25 de outubro de 2017
* Ex-Superintendente exonerado Através da Portaria Funasa 1.319, de 25 de outubro de 2017

Análise crítica
A quantidade de servidores disponíveis frente às necessidades da unidade continua
defasada. No exercício de 2017, os atos de concessão de aposentadoria foram de quarenta (40)
servidores, sem reposição, houve a vacância dos cargos conforme prevê o artigo 33, VII da Lei
8.112/90. Para 2018 o quantitativo de servidores habilitados a aposentadoria é maior. Quanto às
eventuais avaliações sobre a distribuição da força de trabalho, A Seção de Gestão de Pessoas – Sagep
- no exercício de 2017, procede em conformidade com requisição realizada pelos setores e serviço,
todavia, no cotidiano é notória a carência de recursos humanos, dificultando dessa forma a
distribuição da força de trabalho entre a área meio e fim, percebe-se pelo quantitativo efetivo na sede
de cento e cinquenta e nove (159) servidores não contempla as áreas para o desempenho da missão
institucional, e, diante da dificuldade, a distribuição entre a área meio e a área fim não é eficiente,
haja vista que a escolaridade, bem como a especialidade necessária para atuação na área fim, que
requer especialidade em engenharia civil e de saúde pública. Portanto, saiu-se do limite, e se está
atuando com déficit. Neste sentido a Funasa continua precisando, em caráter de emergência, realizar
concurso público/contrato emergencial. Quando se compara o total de servidores que atuavam em
2016, 174 servidores, verifica-se um decréscimo de 8,63%.
São vinte o total de cargos comissionados, inclusive o de Superintendente, que é um
DAS - Direção e Assessoramento Superior, conforme consta na nova estrutura das Superintendências
publicada através da Portaria 809, de 27 de outubro de 2016, Boletim de Serviço 044-A. A Suest-Pa

tem, além deste DAS, quatro (04) FCPE – Função Comissionada de Pessoal do Executivo, (15)
Funções Gratificadas: seis FG1 e nove FG2.
Novamente, em 2017, ocorreu alternância em relação ao cargo máximo da
Superintendência, após 01 ano de gestão do Superintendente anterior, houve a sua substituição,
através da Portaria Funasa 1.320, de 25 de outubro de 2017. A exoneração do gestor anterior foi
publicada mediante a Portaria Funasa 1.319, de mesma data, ambas publicadas no DOU 205, de 25
de outubro de 2017.
Registra-se que a alteração na estrutura organizacional causa transtornos para as áreas
atingidas, como no caso da Seção de Gestão de Pessoas, considerando o nível de responsabilidade do
gestor, como também provocou instabilidade na Diesp, equipe que é de importância capital ao alcance
dos resultados, uma vez que se trata da área finalística.
Quanto à questão sobre o contínuo impacto causado pela aposentadoria, há reflexo
sobre a força de trabalho e é percebida mês a mês, pois a cada aposentadoria o enfraquecimento desta
força fica mais evidente, uma vez que não vem ocorrendo reposição. Hoje, o total de servidores da
sede é de cento e cinquenta e nove (159) trabalhadores, oitenta e três (83) 51% estão com abono de
permanência, este quantitativo tende a aumentar. Em 2017 quarenta e um (41) servidores se
aposentaram, sendo dezessete (17) da sede. Este processo certamente prejudicará o cumprimento da
missão institucional, que não depende apenas dos profissionais da atividade fim, a área meio é
relevante para que os resultados sejam alcançados. Observa-se, por exemplo, que um setor estratégico
como o Secov - Serviço de Convênios já apresenta 36% de servidores aptos para a aposentadoria. Em
relação aos servidores que estão descentralizados para o Sistema Único de Saúde - SUS, há um total
de duzentos e sessenta e nove (269) servidores destes, vinte e sete (27) 10%, encontra-se com abono
de permanência, sem reflexo sobre as ações finalísticas da Suest.
Os eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho, são as cessões de
servidores qualificados para outros órgãos da União, o que não ocorreu no exercício de 2017, bem
como, os afastamentos para tratamento da própria saúde, uma vez que nossa força atual de trabalho
ultrapassa a faixa etária dos 51 a 60 anos, e acima de 60 anos. Somente no exercício de 2017, foram
duzentos e onze (211) servidores afastados para tratamento médico, de acordo com informações da
Seção de Gestão de Pessoas.
Na avaliação da Força de Trabalho efetiva se identifica problemas e distorções
relativos ao quantitativo de servidores, que desempenham atividades no âmbito da Superintendência,
pois, o total não contempla a essencialidade da área fim em relação à Engenharia (Saneamento
Ambiental) e Saúde Ambiental. Entretanto, a dificuldade da área meio é o quantitativo de servidores
que já possuem abono de permanência. Outro ponto a ser destacado é a necessidade de concurso
público/contrato emergencial, tanto para área meio quanto para área fim.
No quadro seguinte é apresentado o custo com pessoal, informa-se que há uma
correção neste, uma vez que se tem informado equivocadamente dados que deveriam ser inseridos no
item Servidores Cedidos com Ônus, e foram inseridos no item Servidores de carreira vinculados ao
órgão da unidade jurisdicionada, em 2016. Fez-se a devida correção. No item Servidores cedidos com
ônus ocorreu um decréscimo no valor total de 51,4%, em decorrência da redistribuição de 224
servidores para o Ministério da Saúde por meio da Portaria 802, publicada no DOU nº 54, de
20/03/2017, Seção 2, pag. 45 e 55 a 57.

4.1.1.4 - Demonstrativos das despesas com pessoal
Quadro 18 – Demonstrativo das Despesas com Pessoal
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens
Fixas

Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Demais
Despesas
Variáveis

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

Membros de poder e agentes políticos
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Exercícios
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada
2017

9.999.159,59

0,00

1.477.071,17

42.616,08

100.656,00

1.230.274,76

339.994,88

77.031,30

0,00

13.266.803,78

2016

9.735.528,21

0,00

1.649.409.04

49.955.84

82.560,00

991.981,16

342.650,65

1.216,61

0,00

12.853.301,51

Exercícios
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada
2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

00,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Exercícios
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
2017

123.194,11

0,00

9.476,46

3.158,82

0,00

6.412,00

3.158,82

0,00

0,00

142.241,39

2016

98.051,12

0,00

7.586,59

2.851,56

0,00

5.246,18

2.856,78

0,00

0,00

113.740,67

Exercícios
Servidores cedidos com ônus
Exercícios

2017

15.230.515,32

0,00

809.205,72

332.888,56

249.388,00

1.610.674,04

425.939,05

142.621,35

0,00

18.801.232,04

2016

32.309.690,40

0,00

1.353.181,80

686.739,65

546.960,00

2.370.396,01

894.011,81

506.601,48

0,00

38.667.581,15

Servidores com contrato temporário
2017

398.400,00

0,00

33.200,00

0,00

0,00

21.984,00

11.066,64

0,00

0,00

464.650,64

2016

521.000,00

0,00

45.460,00

0,00

0,00

31.943,00

15.451,64

0,00

0,00

613.854,64

Exercícios

Fonte: Siape/Dw/ Funasa/Suest-Pa/Diadm/ Sagep/ Soape- 02/2018

4.1.1.5 - Gestão de riscos relacionados ao pessoal
Visão Nível Nacional
O principal risco identificado pela área de Gestão de Pessoas consiste na grande
redução da força de trabalho da Funasa sem a consequente recomposição ao longo dos anos, o
que poderá acarretar sérios prejuízos ao desempenho de suas atribuições.
A Funasa foi criada por meio da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, regulamentada
de acordo com o Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991, resultante da incorporação de três Órgãos
distintos: Fundação Serviços de Saúde Pública – FSesp; Superintendência de Campanhas de Saúdes
Pública – Sucam e das atividades de informática do Sistema Único de Saúde (SUS), desenvolvidas
pela Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (Dataprev).
Várias foram as alterações legislativas que modificaram a missão da Fundação
Nacional de Saúde ao longo desses 26 anos, desde a edição do Decreto nº 100/1991. Pelo Decreto nº
2.477, de 28.1.1998, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - Datasus da
Fundação Nacional de Saúde, foi transformado em Departamento de Informática do SUS - Datasus
vinculado à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, ocasionando a redistribuição de cargos para
o Ministério da Saúde.
Pelo Decreto nº 3.450, de 9.5.2000, foram incorporadas à Funasa as ações de promoção
e proteção à saúde dos povos indígenas, de modo que se tornou mais difícil concretizar a missão,
exigindo uma nova redefinição.
Na sequência, pelo Decreto n. º 4.726, de 9.6.2003, efetivou-se a reestruturação do
Ministério da Saúde, mediante transferência das atribuições do Centro Nacional de Epidemiologia
Cenepi – Funasa, unidade até então responsável pelas ações epidemiológicas no âmbito federal, para
a Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS, criada nos termos do art. 2º, inciso II, alínea “e”, do
Anexo I, do Decreto em comento. Após, com a publicação da Portaria nº 1.172, de 15.6.2004,
estabeleceram-se competências da SVS.
Pelo Decreto n.º 7.336, de 19.10.2010, o Ministério da Saúde foi reestruturado,
mediante transferência das ações destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde dos povos
indígenas, incluindo o saneamento ambiental em terras indígenas, agora a cargo da Secretaria
Especial de Saúde Indígena.
Com a transferência dessas ações e com a edição do Decreto n.º 7.335, de 19.10.2010,
a Funasa passou a ter atribuições legais voltadas notadamente à promoção e proteção à saúde,
pelo fomento de soluções de saneamento para prevenção e controle de doenças; e formulação e
implementação de ações de promoção e proteção à saúde relacionada com as ações estabelecidas pelo
Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. Até então, a Funasa atuava para cumprir
essas missões diversificadas com servidores ocupantes de cargos com os mesmos perfis quando da
sua criação.
E, finalmente, com a alteração dada nos termos do Decreto n.º 8.867, de 3 de outubro
de 2016, a Funasa sofreu redução na composição de cargos/funções de sua estrutura imposta por força
dos Decretos n.º 8.540, n.º 8.541, de 2015, pendente de publicação do Regimento Interno que detalhe
as atribuições das unidades organizacionais.

HISTÓRICO DA FORÇA DE TRABALHO
Ressalta-se que desde que expirou o prazo de validade do concurso acima citado, o
que ocorreu no exercício de 2011, vem sendo solicitada anualmente autorização para esta Fundação
realizar de nova seleção, com vistas à reposição dos cargos efetivos vagos e consequentemente, para
uma melhor distribuição de pessoal, tanto nas Unidades da Presidência quanto nas Superintendências
Estaduais da Funasa. Até então, somente se obteve êxito quanto à autorização para realizar Processo
Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de excepcional interesse público no
exercício de 2013, oportunidade em que foi ajustada com o Ministério do Planejamento a autorização
para a Funasa realizar concurso público para cargos efetivos de nível superior, no ano subsequente, o
que não ocorreu por força do contingenciamento de recursos orçamentários à época, acarretando a
suspensão das autorizações para realizar concursos nos exercícios de 2016 e 2017, conforme o Ofício
MP nº 37281, de 28/06/2016, elastecidas as restrições desde a promulgação da Emenda
Constitucional nº 95/2016.
O quadro 19, Anexo 1, contém o histórico das solicitações de reposição da força de
trabalho encaminhadas pela Funasa ao Ministério do Planejamento com a análise e aprovação do
Ministério da Saúde:
Anexo 1 - Quadro 19 – Histórico das Solicitações de reposição da força de trabalho encaminhadas
pela Funasa ao Ministério do Planejamento
Suest-Pa
A Suest-Pa através Seção de Gestão de Pessoas vem tentando amenizar a lacuna
existente no seu quadro de servidores, tanto na área meio quanto na área fim, buscando solucionar as
situações de falta de servidores consultando os interessados em mudar de setor. A Seção de Gestão
de Pessoas faz análise do perfil do servidor, e se o mesmo se enquadrar na atribuição do setor, serviço
ou divisão deficitário, conforme artigo 95, Seção IV, Portaria Ministerial nº 270/2014, do Ministério
da Saúde. (Regimento Interno da Funasa).
Em outro aspecto, como o período de contratação ocorrem apenas por dois (2) anos,
prorrogáveis. Atualmente sua prorrogação expirará em janeiro de 2019. Este, que deveria ser um
investimento, torna-se um gasto significativo para administração pública, para manter
temporariamente quatro servidores. Essa situação é um fator de risco, considerando que, estes
servidores estão sempre aguardando novas oportunidades e podem deixar a qualquer momento a
instituição. Em outra ótica, essa situação influencia na relação interpessoal entre temporários e
efetivos, haja vista, que são repassados conhecimentos do órgão, e mais tarde estarão fora da
instituição. A temporariedade causa frustação ao conjunto, porque laços de amizade e coleguismo são
criados e já se pensa na saída dos colegas.
Em anos anteriores, foram realizadas pesquisas envolvendo todas aos setores, serviços
e divisão, indagando a necessidade de composição da força de trabalho em cada área, e após o
resultado foi encaminhado para Presidência da Funasa em Brasília para comprovar o déficit da força
de trabalho na Suest-Pa, no entanto, não foi efetivado concurso público, deixando a gestão de pessoal
fragilizada.
Em relação aos servidores descentralizados, atualmente são duzentos e sessenta e nove
(269), durante o exercício de 2017 duzentos e vinte e quatro (224) servidores foram redistribuídos
para o Ministério da Saúde /Sistema Único de Saúde- SUS, mediante a Portaria 802, de 26/05/2017,
publicada no DOU nº 100, de 26/05/17, seguindo uma determinação do TCU - Acórdão nº384/2014.
Os servidores que ainda estão vinculados à Funasa, continuam na condição de risco, especialmente
quanto à folha de pagamento de pessoal, pois, por se tratar de servidores que estão sob a gestão de
outros entes federativos, a falta de controle de frequência e acumulação de cargo (artigo 37, XVI,
CF/88), são situações de risco à Gestão de Pessoal, embora se tenha adotado medidas de controle,

que continuarão até a redistribuição de todos, o que está previsto acontecer durante o exercício de
2018.
4.1.2 - Política de Capacitação e Treinamento de Pessoal
O Desenvolvimento de Pessoas – Funasa Nacional
As ações de desenvolvimento de pessoas são implementadas por meio do Plano Anual de
Capacitação (PAC), instrumento estabelecido pelo Decreto nº 5.707 de 23 de fevereiro de 2006, que
instituiu a Política de Desenvolvimento de Pessoal da administração pública federal direta, autárquica
e fundacional (PNDP).
A PNDP tem dentre suas finalidades a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos
serviços públicos prestados ao cidadão; o desenvolvimento permanente do servidor público; a
adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, tendo como
referência o plano plurianual; a divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e a
racionalização e efetividade dos gastos com capacitação.
O Decreto nº 5.707/2006 assim define capacitação como “processo permanente e
deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências
institucionais por meio do desenvolvimento de competências individuais”.
Compete à Coordenação de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas (Codep), na
Presidência da Funasa, em Brasília/DF, coordenar a elaboração do PAC e promover a sua implementação
e acompanhamento em âmbito nacional.
Visando à implementação da Gestão por Competências no âmbito desta Fundação, o
PAC 2017 contemplou as Competências Organizacionais da Instituição, as Competências Gerenciais,
nas quais todo gerente deve se desenvolver; as Técnicas Gerais, comuns a todos os técnicos da
Instituição e as Técnicas Específicas de cada Unidade da Presidência e das Superintendências
Estaduais da Funasa. Para tanto, foram estabelecidas trilhas de aprendizagem, visando ao
desenvolvimento gerencial e de todo o corpo técnico da Instituição.
Foi programada a capacitação de 600 (seiscentos) servidores públicos federais em
exercício na Instituição. Desse modo, tem-se o seguinte indicador:
Número de servidores, sem função gerencial, capacitados x 100 =
788 x 100 = 130%
Número estimado de servidores, sem função gerencial, a serem capacitados
600
Para esse indicador utilizou-se informações nacionais e não apenas da Unidade
Jurisdicionada DF, considerando que a Codep detém a competência técnica para acompanhar as ações
de capacitação da Funasa, em nível nacional. Os números obtidos para a aplicação da fórmula foram
extraídos do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal – SPGO.
Quanto à proposta orçamentária/financeira foi aprovado o montante de R$ 2.700.000,00
(dois milhões e setecentos mil reais) para o investimento em ações de capacitação de servidores
públicos federais em processo de qualificação e requalificação – Ação 4572. Desse montante foi
liquidado o valor de R$ 2.267.523,73 (dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e vinte
e três reais e setenta e três centavos), o que corresponde a 84% do total disponibilizado.
Muito embora a não utilização integral dos recursos disponibilizados, a área de
Desenvolvimento de Pessoas extrapolou a meta prevista em termos de servidores capacitados, pois
tem como uma de suas diretrizes a otimização e efetividade dos investimentos com capacitação, em
conformidade com a PNDP, instituída pelo Decreto nº 5.707 de 23 de fevereiro de 2006.

O Desenvolvimento de Pessoas na Suest-Pa
As estratégias de implementação do Plano Anual de Capacitação - PAC/2017,
ocorreram em consonância com Decreto 5.707/2006, como já informado anteriormente, que instituiu
a Política de Desenvolvimento dos Servidores Públicos Federais. A Seção de Gestão de Pessoas, por
meio do Setor de Desenvolvimento de Pessoas - Sodep, implementou e monitorou o processo de
qualificação dos servidores da Superintendência Estadual do Pará - Suest-Pa, em conformidade com
o Plano de Capacitação, formulado com base no modelo de Gestão por Competência, com o objetivo
de alinhar as capacitações às necessidades institucionais e individuais, mediante as habilidades e
competências requeridas para o desenvolvimento das atividades técnico-operacionais, desta Unidade.
A Suest-Pa, por meio do Setor de Desenvolvimento de Pessoas seguiu as
determinações regimentais, cumprindo as demandas advindas da Coordenação de Seleção e
Desenvolvimento de Pessoas - Codep, e Coordenação Geral de Pessoas - Cgep, bem como o
monitoramento do PAC, na Suest-Pa, em conformidade com as necessidades e/ou lacunas existentes
nos serviços, a fim de fortalecer a capacidade executiva da força de trabalho das áreas fim e meio.
A Suest-Pa, no exercício de 2017, apresentou trinta e quatro (34) ações de capacitação,
promovendo o quantitativo geral de cento e vinte e dois (122) servidores capacitados, assim definidos:
vinte (20) da área gerencial, alcançando o percentual de 91% deste contingente e cem (102) da área
operacional. Olhando estes números de outro jeito verifica-se que a área fim registrou a qualificação
de trinta e nove (39) profissionais e a área meio oitenta e três (83). O número total de participação de
servidores em evento de capacitação foi de duzentos e sessenta e nove (269). A percentagem de
servidores, ativos capacitados, apenas em relação à sede, é de 76,7%. Contudo o quantitativo
planejado para o exercício de 2017, de sessenta (60) servidores a capacitar, em conformidade com o
recurso liberado, foi superado alcançando o percentual de 200%. Vale destacar que as ações de
capacitação são resultantes de cursos contratados, gratuitos e disponibilizados, por instituições
parceiras e pela própria Funasa.
Constata-se que o quantitativo de servidores foi 43% superior ao do exercício anterior
e o total de participações foi 96,3% superior ao movimento ocorrido em 2016, ver quadro abaixo.
Verifica-se também uma evolução na quantidade de capacitações por servidor, de 40%. Este
crescimento tem sua origem na disponibilização de cursos gratuitos.

Quadro 20 - Situação de Capacitação na Suest-Pa nos exercícios 2016 e 2017

Exercício

Área de Atuação do
Servidor
Fim
Meio

Total de
Servidores

Participação

Média de
Participação

2016

38

46

84

137

1,6

2017

39

83

122

269

2,20

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Sagep/Sodep -12.2017 – 02/2018

Embora se tenha superado a meta estabelecida para o exercício esclarece-se que, para
desenvolver o programa houve também dificuldades recorrentes, que contribuíram para a execução
integral do PAC/2017, uma vez que a Suest recorreu ao redimensionamento da meta considerando a
limitação orçamentária, gerada pelo contingenciamento das despesas, prevista para os eventos de
capacitação e a redução e/ ou impedimento de participação em eventos, em virtude da contenção de
gastos.
Em relação a custo orçamentário, ou melhor ao investimento feito pela Funasa em
capacitação foi disponibilizado R$ 95.990,43, noventa e cinco reais e quarenta e três centavos

correspondente a 9% a mais do que foi investido em 2016. Observa-se ainda que a instituição investiu
setecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos (R$ 786,80) em cada servidor.
Quanto aos cursos, cujas vagas são liberadas gratuitamente para a Suest-Pa, os
procedimentos são implementados com eficiência. No entanto, quando a capacitação gera custos
financeiros, que precisa adotar medidas administrativas, como a contração de empresas parceiras,
para a realização dos mesmos, submete-se ao risco de não conseguir concluir o evento e, por
conseguinte gerar prejuízo à instituição, haja vista que a capacitação do servidor não é efetivada.

4.1.3 - Contratação de pessoal de apoio e estagiários
4.1.3.1 - Contratação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos
Quadro 21 Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade (regular)

Unidade Contratante
Nome: Funasa / Superintendência Estadual do Pará – Suest-Pa
Informações sobre os Contratos
Ano do
Contrato

Objeto

Identificação do
Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de Execução das
Atividades Contratadas

Início

Fim

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

Sit.

2016

Vigilância armada

06/2016

04.113.174/0001-11

31.10.2016

31.03.2018

Médio

Ativo Normal

2016

Manutenção predial

10/2016

03.202.674/0001-67

02.01.2017

01.01.2018

Médio/Superior

Ativo Normal

2016

Copeiragem

08/2016

08.538.011/0001-31

02.01.2017

01.01.2018

Fundamental

Ativo Normal

2016

Limpeza e conservação
predial

08/2016

08.538.011/0001-31

02.01.2017

01.01.2018

Fundamental

Ativo Normal

2015

Reprografia

03/2015

07.679.989/0001-50

09.11.2015

09.11.2018

Médio

Ativo Normal

Fonte:Funasa/Suest-Pa/Diadm/Salog – 02/2018

4.1.3.2 - Contratação de Estagiários

Quadro 22 - Composição do Quadro de Estagiários, nos exercícios 2015-2017
Quantitativo de Contratos de Estágio e Despesa realizada no período de 2017 A 2016
Nível de
escolaridade

2015

2016

Nº Estagiários
1. Nível superior

Nº Estagiários

Despesa

Nº Estagiários

Despesa

14

92.787,03

14

71.895,89

13

78.240,00

1.1

Área Fim

05

27.890,52

10

19.424,00

03

17.604,00

1.2

Área Meio

09

64.896,51

04

52.471,89

10

60.636,00

15

65.653,26

13

43.024,62

14

53.172,00

2. Nível Médio

3.

Despesa

2017

2.1

Área Fim

04

13.939,19

04

9.167,62

03

11.394,00

2.2

Área Meio

11

51.714,07

09

33.857,00

11

41.778,00

29

158.440,29

27

114.920,51

27

131.412,00

Total (1+2)

Fonte: Funasa/Suest-Pa/ Diadm/Sagep/Sodep-02/2018

Programa de Estágio da Suest-Pa/2016, foi encerrado em 30/09/2016, considerando o
fim da vigência do contrato n° 20/2015, e tendo em vista que os contratos de estágio eram gerenciados
na Presidência desde a licitação até a sua extinção, a mesma optou por não renovar em razão da falta
de unanimidade na concordância de renovação pelas SUEST's visto que algumas empresas,
participantes dos processos licitatórios da Presidência, possuíam solicitação de penalização à
COMAP.
Diante deste panorama a Suest-Pa, fez o desligamento de todos os estagiários
constantes de seu efetivo quadro, na data do encerramento do contrato pela Presidência com o Agente
de Integração -INQC- Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação, segundo orientação da
Presidência, por meio de mensagem eletrônica datada de 27/09/2016, permanecendo por cinco meses
sem a efetividade do programa de estágio.
Em 03/04/2017 a Funasa - Presidência contratou um novo Agente de Integração o
CIEE- Centro de Integração Empresa Escola, para dar continuidade ao Programa de Estágio, para
tanto os trâmites legais do novo contrato bem como a complexidade do processo de inserção, só nos
possibilitou iniciar as novas contratações dos estagiários em 10/04/2017.
O processo de contratação dos estagiários da Suest-Pa está em conformidade com a
Orientação Normativa nº 04, de 04.07.2014, do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. O
monitoramento seguiu a referida normativa, que estabelece orientações sobre a contratação de
estagiários no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e subsidiado
pela Coordenação de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas - DF, por meio de memorando circular
nº. 36/Coder/Cgerh/Deadm, de 17 de setembro de 2014, que estabeleceu o quadro quantitativo de
estagiários, bem como a dotação orçamentária desta Fundação.
A contratação de Estagiários segue relativa a 20% da força de trabalho desta Unidade
de serviço, sendo 50% para as categorias de Nível Superior, considerando deste, 10% para portador
de necessidades especiais; 25% para as categorias de Nível Médio; 25% para as categorias de
estudantes de Educação Profissional e EJA com idade (>/=) a 16 anos.
Os estagiários contratados foram lotados em consonância com as atividades das áreas
Fim e Meio desta Unidade, consoante a modalidade de ensino médio e superior, este último com as
seguintes categorias: administração, assistência social, farmácia, direito, enfermagem engenharia
ambiental e civil e jornalismo, e na área de formação profissional, a de técnico em informática.

Foi notável o impacto na força de trabalho desta Superintendência, no período de
ausência de estagiários, essa mão de obra contribuía relativamente para o desempenho das atividades
laborativas, haja vista que o quadro reduzido de servidores nas áreas desta unidade, o que tornou
constante a solicitação de colaboradores pelos profissionais ativos.
Deve-se salientar a importância da manutenção do quadro de estagiários na Suest-Pa
pela oportunidade de permitir que o estudante desenvolva certas habilidades que contribuem para a
desenvoltura profissional, bem como oportunizar praticar o conhecimento adquirido no processo
educativo e de conviver com outros profissionais mais experientes, que além de deterem maior
conhecimento técnico, muitas vezes servem como modelo de conduta e postura proporcionando aos
jovens o conhecimento, inclusão no ambiente profissional, e também uma oportunidade de
convivência entre gerações, promovendo a interação e a troca de experiências entre si. O estágio é
um processo importantíssimo, porque é o momento em que o estudante está construindo a sua
identidade profissional com a participação dos atuais profissionais.
Atualmente a Suest-Pa conta com vinte se sete (27) estagiários, treze de nível superior
e catorze de nível médio. Este quantitativo sofreu uma perda de 02 vagas em relação a 2015,
considerando que a instituição está apenas aposentando servidor e não tem admitido novos servidores.
Observando a tabela acima verifica-se que o maior custo cabe ao nível superior 59,5%
das despesas, que ampliando a atuação institucional, governamental e social, deveria ser visto como
investimento. Verifica-se também outro aspecto relevante que diz respeito ao valor das bolsas
repassadas aos estagiários. O nível médio recebe o valor de duzentos e noventa reais (R$ 290,00), e
o nível superior de quinhentos e vinte reais (R$520,00), com valores tão baixos não se pode exigir
especialização, por exemplo. Comparando a outros órgãos estes valores são os menores e não sofre
reajuste desde 2008, quando foi estabelecido pela Orientação Normativa nº 07. Comparando os três
últimos anos as despesas com estagiários em 2017 foi 17,06% menor que 2015 e 12,5% superior a
2016 porque o programa de estágio sofreu interrupção em setembro daquele ano. Outro aspecto
importante diz respeito ao quantitativo de estagiários da área meio, correspondem a 78%. Pode-se
considerar que esta situação se prende ao fato de que a Suest-Pa tem um efetivo na área meio bem
superior à área fim, são 75% do efetivo. Além disso há muitas restrições quanto a atuação dos
estagiários atuantes na área fim, principalmente em relação a mobilidade, considerando as normas do
programa de estágio e as cláusulas contratuais.
4.1.4 - Indicadores Gerenciais sobre a Gestão de Pessoas
Esta é a segunda vez que a Suest-Pa, sob orientação da Funasa-Presidência, apresenta
indicadores gerenciais sobre Gestão de Pessoas, mediante o Memorando Circular nº 4/2017 –
Cgesp/Deadm, de 27/3/2017, divulgando a aplicação dos Indicadores de Gestão de Pessoas para
apuração das medidas no exercício de 2017.
Índice de Absenteísmo
Mede o índice de ausências ao trabalho por faltas justificada ou injustificada e
afastamento e/ou licenças legais, que diminuem o total de horas de trabalho.
Objetivo: identificar os problemas que causam faltas constantes dos servidores da Funasa e rever a
atuação das chefias e respectivas equipes, para assim manter o índice de absenteísmo abaixo de 0,50%
e maximizar resultados institucionais e individuais pela assiduidade e pontualidade, além do
adequado controle da frequência e dos eventuais descontos na remuneração por faltas justificadas e
não compensadas e daqueles que não compensaram atraso e saídas antecipadas.
Meta: Reduzir para 0,50% o índice de absenteísmo na Funasa.
Periodicidade: Anual

Esclarecimentos e Fórmula: a fórmula do índice de absenteísmo adotada na Funasa foi elaborada a
partir do número de dias não trabalhados no exercício pelo número de servidores versus dias úteis no
mesmo exercício. O índice foi aplicado para fins de acompanhamento da evolução dos números a
partir do exercício de 2016, nos seguintes termos:
Conversão de dias em horas:
H= jornada de trabalho diária (considerada de regra 8 horas).
NDU= número de dias úteis
DU= H * NDU = 8 * 254 = 2.032 horas.
QHNT = Quantidade de horas não trabalhadas = (faltas não justificadas + licenças + afastamentos +
atrasos e saídas antecipadas não compensadas).
QS = Quantidade de Servidores
DU = Dias Úteis, já convertidos em horas.
Exercício de 2017

QHNT

=
𝑄𝑆𝑥 𝐷𝑈

9.830.654

=
428𝑥 2.008

9.830.654
859.424

= 11,44 horas não trabalhadas por servidor

Este índice revela ainda, algumas distorções, uma vez que estão inseridos nestes
números os servidores cedidos ao SUS (Lei 8.270) – 269 servidores, que correspondem a 62,85% do
total de servidores que atual na Funasa. Por conta disso apresenta-se este resultado tão elevado. A
redistribuição destes servidores para o Ministério da Saúde vem sendo articulada pela Funasa há
alguns anos e será concluído durante o exercício de 2017. Esta é a segunda vez que se utiliza este
indicador e comparando os dois o resultado é muito discrepante, considerando o quantitativo de
servidores que estavam vinculados a Suest, a diferença entre os dois resultados é de 90%.
A Presidência da Funasa, Coordenação de Administração de Pessoas – Coape/Cgesp,
não utilizou a fórmula clássica para calcular o índice de absenteísmo haja vista a possibilidade de que
trata o art. 44 da Lei nº 8.112/90, pelo qual o servidor que se atrasar ou sair antecipadamente ou tiver
falta justificada poderá, a critério da chefia, compensá-las até o final do mês subsequente à ocorrência,
e, acaso não o faça terá o desconto proporcional na remuneração.
Apesar disso, há horas perdidas em prejuízo da Administração quando se trata de falta
injustificada e a justificada não compensada.
A Presidência continua considerando que os afastamentos por cessões demonstram
enorme prejuízo em horas não trabalhadas no âmbito da Funasa, que impactam negativamente,
inclusive como entrave ao alcance da autorização para realizar concurso público para provimento de
cargo efetivo, tendo em vista a soma desse contingente no Quadro de Pessoal da Fundação, muito
embora não seja de fato força de trabalho para a Instituição.
A Funasa coloca que o acompanhamento deste indicador, em razão das informações a
serem, obtidas do Sistema de Registro Eletrônico de Frequência e do SIAPECAD, deve ser feito pelas
Unidades de Administração de Pessoas, mensalmente, para fins de tomada de decisão e para compor
as informações do Relatório de Gestão dos exercícios encerrados.
Observa-se que o grande contingente que está cedido ao SUS, não apresenta o perfil
profissional adequado a missão institucional, não por culpa dos trabalhadores, mas a missão mudou
e é necessário um quadro de profissionais que se adeque a missão. A redistribuição, é, em última
análise, uma abertura para que se comece a solucionar a questão da força de trabalho

Índice de Adoecimento
Indicador que demonstra o índice de ausências ao trabalho por motivo de licença para
tratamento da própria saúde.
Objetivo: identificar o quantitativo de afastamentos e os tipos de causas de adoecimento de maior
incidência dos servidores do Quadro de Pessoal.
A importância dos dados poderá nortear a adoção de medidas preventivas de doenças
ocupacionais.
Meta: Reduzir para menos que 10% o índice de adoecimento na Funasa.
Periodicidade: Anual.
Esclarecimentos – causas e consequências do adoecimento
A base de dados utilizada pela Funasa foi a do Subsistema Integrado de Atenção à
Saúde do Servidor – SIASS levando em conta o número de afastamentos para tratar da própria saúde,
ainda que um mesmo servidor apresente mais de um afastamento no período de um ano (janeiro a
dezembro de 2017).
Não foram considerados os números de dias de afastamentos, e sim quantitativos de
atestados apresentados, independentemente do tipo de homologação (perícia ou administrativa).
Foram computados os números de homologação de afastamento para tratamento da própria saúde por
homologação pericial (40); os números de homologações administrativas para tratamento da própria
saúde (74); totalizando 114 afastamentos para tratamento da própria saúde, tudo referente ao
exercício de 2017.
A dificuldade continua para encontrar informações adequadas à apuração reside no
fato de o Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS não identificar a quantidade
de afastamentos por servidor. Assim, um mesmo servidor pode afastar-se mais de uma vez e, como
tal, de serem computadas novas ausências no decorrer do exercício.
Para a delimitação do público alvo foram considerados os servidores da Funasa da
Suest-Pa incluindo os cedidos ao SUS, visto que permanecem com lotação na Suest.
A Suest-Pa, agrega uma das unidades do SIASS – Subsistema Integrado à Saúde do
Servidor, que não atende apenas servidores da Funasa, mas também de outros órgãos públicos
federais. Aqui apresenta-se apenas dados referentes aos servidores que atuam na Suest-Pa e os
servidores cedidos ao Sus e a outros órgãos, que mantem vínculo com a Suest-Pa
Certamente teremos discrepância entre valores disponibilizados pelos registros do
SIASS e os da frequência de servidores, visto: lançamento de homologação e legitimar de alguns
atestados pois o ato presencial é de natureza presencial, isto para servidores descentralizados. A
grande dificuldade para encontrar informações adequadas à apuração reside no fato de o Subsistema
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS não identificar a quantidade de afastamentos por
servidor. Assim, um mesmo servidor pode afastar-se mais de uma vez e, como tal, de serem
computadas novas ausências no decorrer do exercício.
Estabeleceu-se apresentar as ocorrências de doenças e problemas relacionados à saúde,
de maior frequência em 2017, das quais as de maior incidência foram:
Utilizou-se as seguintes fórmulas para quantificar o percentual de servidores que se
afastaram para tratamento da saúde, num período de doze meses:
Fórmula 1: média de afastamentos para tratar da própria saúde
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑎ú𝑑𝑒
𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑆𝑢𝑒𝑠𝑡−𝑃𝑎

=

114
428

= 0,27% afastamentos por servidor em 12 meses

Fórmula 2: índice de adoecimento dos servidores em um ano
𝑁º 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑆𝑢𝑒𝑠𝑡−𝑃𝑎 𝑋 𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑚 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
100

=

428 𝑋 0,27
100

= 1,16%

O índice de adoecimento dos servidores da Suest-Pa, no exercício de 2017 foi de
1,16%, comparando ao exercício anterior pode-se afirmar que ocorreu uma redução de 2,79%, no
índice de adoecimento. No entanto, observa-se que o quantitativo de servidores reduziu em 39,4%,
por conta de aposentadoria e principalmente, redistribuição de servidores cedidos ao SUS.
O Setor responsável considera que o cotejar com os anos idos, esbarra em percalços
atinentes a fatores realçados que, seguramente pela descrição tomada conhecimento não foram
considerados, o ideal será comparar com a informação do ano seguinte atentando para fatores outros
que podem influenciar na análise, tais com: “declaração de comparecimento” que certamente
apresenta números expressivos e que por motivos óbvios não são do conhecimento daquela área.
Para a delimitação do público alvo foram considerados os servidores da Funasa da
Suest-Pa, incluindo os cedidos ao SUS, visto que permanecem com lotação na Suest.
Sugere-se, portanto, que os servidores cedidos ao SUS sejam computados para a
apuração deste indicador, enquanto esse contingente pertencer ao Quadro de Pessoal da Funasa.
Outra possível dificuldade será a de identificar o tipo de doença mais recorrente, uma
vez que o SIAPESAUDE fragmenta sobremaneira as informações por classificação do CID. Para o
exercício de 2017 pode ser mantido, ampliado ou reduzido esse grupo de ocorrências no âmbito das
Superintendências. O quadro fornecido permite uma avaliação no adoecer de servidores da FUNASA
e, por conseguinte suas implicações, mostrando patologias de maior incidência, como referência pelo
SIASS.

Quadro 23 - Doenças Predominantes entre os Servidores da Suest-Pa, atendidos no SIASS, em 2017

Nº

DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE – CID 10

%

1

F 102-Hipertensão Arterial

2

A 09: Diarreia e Gastroenterite

12,3

3

F 102: Transtornos Mentais e Comportamentais

4,38

4

M 154: (Osteo)artrose Erosiva

3,50

5

H 10: Conjuntivite

3,50

6

E 115: Diabete Mellitus

2,63

7

H 360: Rinopatia Diabética

2,63

8

M 159: Poliartrose não especificada

2,63

9

Z 944: Fígado Transplantado

2,63

10 H 25: Catarata Senil

15

1,75

Fonte: Funasa/ Suest-Pa/ Sagep/Seais/Siass - 03/2018

Quando da elaboração dos indicadores os técnicos da Coape/Cgesp/Presidência
elaboraram duas fórmulas para identificar o percentual de servidores que se afastam para tratamento
da saúde, conforme dados do SIAPESAUDE de janeiro a dezembro, mas a Suest-Pa está utilizando
as informações do SIASS, uma vez que não se tem acesso ao SIAPESAUDE.

Observa-se a redução no adoecimento, mas provocado em grande parte pela redução
no universo de servidores da Suest-Pa, observa-se ainda que as duas maiores incidências de doença
se repetem em 2017, quando se compara os percentuais verifica-se um aumento, mas verificando os
números absolutos consta-se um decréscimo. Em relação a hipertensão em 2016 ocorreram 12,12%
afastamentos, enquanto que em 2017 ocorreram 15,88%. Em 2016 foram 48 afastamentos e em 2017
foram 17 afastamentos por hipertensão. O mesmo movimento ocorreu com a segunda maior
incidência - Diarreia e Gastroenterite. As demais não coincidiram, mas a terceira maior de 2017 é
algo que precisa ser melhor observada, Transtornos Mentais e Comportamentais.
Abaixo apresenta-se a fórmula aplicada às três maiores incidências constatadas:
A maior incidência de causas de afastamento para tratamento da própria saúde no
exercício de 2017, na Suest-Pa, foi por Hipertensão Essencial (Primária) alcançado pela fórmula a
seguir:
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐻𝑖𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝐸𝑠𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑃𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑎)
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑎ú𝑑𝑒

17

𝑋 100 = 114 𝑋100 = 15%

A segunda maior incidência foi Diarreia e Gastroenterite de origem Infecciosa
presumível:
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑟𝑒𝑖𝑎 𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑚 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚í𝑣𝑒𝑙
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑎ú𝑑𝑒

14

𝑋 100= 114 𝑋 100=12,3%

A terceira maior incidência foi por Transtornos Mentais e Comportamentais, conforme
segue abaixo:
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑀𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑠
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑓𝑎𝑠𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑎ú𝑑𝑒

5

𝑋 100= 114 𝑋 100= 4,38%

4.1.4 - Qualificação da força de trabalho quanto ao grau de escolaridade, especialização,
tempo para aposentadoria, idade, e outros aspectos relevantes no contexto da unidade.

Quadro 24 - Qualificação da força de trabalho por Faixa Etária na Suest-Pa, no exercício de 2017
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Tipologias do Cargo
Até 30
De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 60
anos
anos
anos
anos
anos
1. Provimento de cargo efetivo

0

7

13

92

31

1.1. Membros de poder e agentes políticos

0

0

0

0

0

1.2. Servidores de Carreira

0

4

13

91

31

1.3. Servidores com Contratos Temporários

0

3

0

1

0

2. Provimento de cargo em comissão

0

0

0

13

7

2.1. Cargos

0

0

0

0

0

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior

0

0

0

1

0

2.3. Funções gratificadas (FG/FCPE)

0

0

0

12

7

3. Totais (1+2)

0

7

13

105

38

de Natureza Especial

Fonte: SIAPECAD/Funasa/Suest-Pa/SAGEP/SOAPE – 12/2017 – 03/2018

A composição do quadro 24 envolve apenas o universo de trabalhadores na Sede da
Superintendência, servidores do quadro efetivo e servidores com contrato temporário, que por opção
se definiu analisar, considerando a missão institucional e a situação delicada que se atravessa, uma
vez que se observa o envelhecimento da força de trabalho da Suest-Pa, 89,9%, 143 servidores, estão
na faixa etária acima de 50 anos. Destes 58% estão com abono permanência. Analisando
hipoteticamente; se estes decidissem sair ao mesmo tempo, a Suest ficaria com apenas setenta e seis
servidores. Esta é uma situação de risco estabelecida.
Quadro 25 - Qualificação da força de trabalho quanto ao grau de escolaridade, da Suest-Pa, em 2017
Quantidade de pessoas por nível de escolaridade
Tipologias do Cargo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Provimento de cargo efetivo

0

0

2

16

71

54

0

0

0

1.1. Membros de poder e agentes políticos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. Servidores de Carreira

0

0

2

16

71

50

0

0

0

1.3. Servidores com Contratos Temporários

0

0

0

0

0

4

0

0

0

2. Provimento de cargo em comissão

0

0

0

0

5

15

0

0

0

2.1. Cargos

0

0

0

0

0

4

0

0

0

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2.3. Funções gratificadas (FG/FCPE)

0

0

0

0

5

10

0

0

0

3. Totais (1+2)

0

0

2

16

76

69

0

0

0

de Natureza Especial

Nível de Escolaridade: 1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Fundamental Incompleto; 4 - Fundamental; 5 - Médio ou técnico; 6 - Superior; 7 Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.

Fonte: SIAPECAD/Funasa/Suest-Pa/SAGEP/SOAPE – 12/2017 – 03/2018

O quadro 25 demonstra que 47% da força de trabalho da Suest-Pa tem o nível médio completo
e 37% tem o nível superior completo e 10% tem nível fundamental completo. Lamentavelmente,
ainda tem servidor que não conseguiu concluir o nível fundamental. Por outro lado, observa-se a
ausência de informação quanto aos itens referentes a pós-graduação, embora seja de conhecimento
de todos que há um contingente considerável de servidores que se enquadram nesta classificação. No
entanto, o sistema de onde foi extraída a informação sobre escolaridade não a apresenta. Esclarecese que aqui também se utiliza como universo o número de servidores da sede da Suest-Pa e os
servidores temporários.

Quadro 26 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31/12/2017

Regime de proventos / Regime de
aposentadoria
1.

Quantidade
De Servidores Aposentados até
31/12

De Aposentadorias iniciadas no
exercício de referência

Integral

40

39

1.1 Voluntária

40

39

1.2 Compulsória

0

0

1.3 Invalidez Permanente

0

0

1.4 Outras
2.

3.

0

0

1

0

2.1 Voluntária

1

0

2.2 Compulsória

0

0

2.3 Invalidez Permanente

0

0

2.4 Outras

0

0

41

39

Proporcional

Totais (1+2)

Fonte: SIAPECAD/Funasa/Suest-Pa/SAGEP/SOAPE – 12/2017 – 03/2018

Verifica-se que em 2017 o quantitativo de servidores já foi bem maior do que, 42,5%
destes atuavam na sede e os demais estavam cedidos ao SUS. Há a possibilidade de um número
maior se aposentar em 2018, basta observar o quadro referente a faixa etária (quadro 25).

4.1.5 - Ações adotadas para identificar eventual irregularidade relacionada ao pessoal,
especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos e
à terceirização irregular de cargos, demonstrando as medidas adotadas para tratar a
irregularidade identificada
Funasa- Nacional
A Funasa tem atendido à Trilha de Auditoria foram lançadas as informações quanto à
remuneração extra-SIAPE dos servidores/aposentados que apresentaram os comprovantes de
rendimentos de outra fonte pagadora.
Ressalta-se que a Funasa está responsável pelo acompanhamento dos referidos
acórdãos em nível nacional com bastante dificuldade, entendendo-se necessária a atuação do Tribunal
de Contas da União junto à Instituição de modo descentralizado pelas Unidades das Secretarias de
Controle Externo em todas as Unidades da Federação.
Suest-Pa
Na Suest-Pa foram adotadas medidas, no sentido de se efetivar o lançamento no
sistema sobre os servidores que apresentaram o comprovante de rendimento de outras fontes
pagadoras.
Análise Crítica
A Suest-Pa através Seção de Gestão de Pessoas vem tentando amenizar a lacuna
existente no seu quadro de servidores, tanto na área meio quanto na área fim, buscando solucionar as
situações de falta de servidores consultando os interessados em mudar de setor, através de ações
desenvolvidas pela Sagep, no entanto esta questão somente poderá ser resolvida mediante efetivação
de concurso público haja vista a qualificação específica necessária a composição do quadro de
servidores, diante de sua missão institucional
A distribuição da força de trabalho, em relação à área fim apresenta dificuldades em
ser administrada, pois, na atualidade a missão da Funasa requer recursos humanos, especializados em
áreas de engenharia civil, saúde pública e ambiental, biologia, administração e de gestão de pessoas,
tornando maior o fator de risco, uma vez que a Funasa vem realizando apenas certame de concurso
simplificado para servidor temporário e exclusivamente para área fim, conforme demonstrado no
quadro 19, anexo 1.

Em outro aspecto, como o período de contratação ocorrem apenas por dois (2) anos,
prorrogáveis. Atualmente sua prorrogação expirará em janeiro de 2019. Este, que deveria ser um
investimento, torna-se um gasto significativo para administração pública, para manter
temporariamente quatro servidores. Essa situação é um fator de risco, considerando que, estes
servidores estão sempre aguardando novas oportunidades e podem deixar a qualquer momento a
instituição. Em outra ótica, essa situação influencia na relação interpessoal entre temporários e
efetivos, haja vista, que são repassados conhecimentos do órgão, e mais tarde estarão fora da
instituição. A temporariedade causa frustação ao conjunto, porque laços de amizade e coleguismo são
criados e já se pensa na saída dos colegas.
Em dezembro de 2017 foi solicitado pelo Superintendente um levantamento sobre a
força de trabalho da Suest-Pa e constatou-se a dificuldade sentida pelos gestores de todas as unidades,
conforme é demonstrado no gráfico 2, abaixo. Este levantamento objetiva justificar a necessidade de
se realizar um concurso público. Considerando a inviabilidade o levantamento foi readequado para a
realização de licitação para contratação de profissionais de nível médio, haja vista as limitações
legais.
Gráfico 8 - Demonstrativo da Força de Trabalho da Suest-Pa, Quanto a condição de Permanência,
Área de Atuação e Grau de Responsabilização

164

123

83

81
50,6

75,0
49,4

41
25,0

21
12,8

QUANTITATIVO DE
QUANTITATIVO DE
SERVIDORES ATUANDO COM SERVIDORES ATUANDO SEM
ABONO DE PERMANÊNCIA
ABONO DE PERMANÊNCIA
POR LOTAÇÃO
POR LOTAÇÃO

FIM

MEIO

NÚMERO ABSOLUTO

CARGO DE CHEFIA

14

8,5

FCT

TOTAL DE SERVIDORES

%

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Sagep/Gab-Sapla – 10.11.2017

Até o final do exercício de 2017, o total de servidores ativos na sede era de cento e
cinquenta e nove (159) servidores, assim distribuídos: cento e dezessete (117) na área meio e quarenta
e dois (42) na área fim, uma grande discrepância, considerando a missão institucional e sua
importância para o Estado Pará, quando se observa que noventa e oito municípios (68%) são
compostos por populações com até 50 mil habitantes.
A força de trabalho está diminuindo ano a ano, pois 51% dos servidores já possuem
abono de permanência, muitos estão se aposentando, como também envelhecendo, vide quadro 24,
os intervalos de 51 a 60 anos e 60 anos a mais somam juntos 90% do número efetivo de servidores.
Consta-se a urgência na reposição da força de trabalho.
Considerando este perfil na faixa etária o índice de afastamento é importante
ocorreram 211 afastamentos por doença, este total envolve servidores efetivos e cedidos ao SUS
vinculados ainda a Suest-Pa. No subitem 4.1.4 verifica-se indicadores de absenteísmo e adoecimento,
ocorre que não se pode comparar os universos dos anos distintos, uma vez que houve a redistribuição

de um grande número de servidores para o Ministério da Saúde e por conta disso detectou-se uma
queda de 2,76% entre 2016 e 2017.
Consta-se também, quadro 26, que 41 servidores se aposentaram em 2017, apenas na
sede foram 17, este quantitativo causa impacto, considerando o conhecimento destas pessoas e seu
próprio desenvolvimento na instituição, tenta-se suprir com os colegas que ficaram, mas são pessoas
que também já podem se retirar do mundo do trabalho ou tem apenas mais alguns anos. A impressão
que se tem é que a instituição está definhando, especialmente porque não se vê movimento buscando
a reposição de seus quadros.
Vale ressalta que a Funasa apresenta uma carreira profissional nada atrativa com baixa
remuneração, quando comparada com outros órgãos e outros poderes, assim não consegue atrair e
reter profissionais qualificados, verifica-se o risco muito alto da diminuição gradativa da força de
trabalho e da urgente necessidade de reposição da força de trabalho.

4.2

Gestão do Patrimônio e da Infraestrutura

4.2.1 Gestão da Frota de Veículos Própria e Terceirizada
Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada
a) → A legislação que regula a constituição e a forma da utilização da frota de veículos;




Decreto nº 6.403, Art. 10, de 17/03/2008: Que dispõe sobre a utilização de veículos oficiais
pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional.
Instrução Normativa nº 03, de 15/05/2008, do Ministério do Planejamento Orçamento e
Gestão: Que dispõe sobre a classificação, utilização, especificação, identificação,
aquisição e alienação de veículos oficiais e seus respectivos anexos.
Instrução Normativa nº 183, de 08/09/1986, da Secretaria de Administração Federal:
destinada a proporcionar os órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG
orientação nos procedimentos a serem adotados quando da ocorrência de acidentes com
veículos terrestres automotores oficiais.

b) → Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da Unidade Jurisdicionada;
1. A utilização da frota de veículos é imprescindível no atendimento da demanda dos
diversos setores da Funasa/Suest-Pa, na área meio – administrativa entre outras atividades
há a relevância quanto ao atendimento dos servidores tutelados de justiça. Quanto à área
finalística a frota dá suporte ao processo de fiscalização de obras do P.A.C. e convênios
diversos, bem como dá suporte às atividades referentes à área de saúde ambiental.
2. As movimentações dos veículos na Funasa Suest-Pa tais como: origens e destinos dos
percursos, quilometragens percorridas, horários, usuários atendidos, nomes dos
motoristas, locais de abastecimentos, quantitativos de litros e tipos de combustível, etc.,
são monitoradas com o auxílio do Sistema de Gerenciamento de Controle de Frotas SICOTWEB.
2.1 A Suest-Pa utiliza ainda o sistema de abastecimento por cartão com chip, em que a
liberação de combustível na bomba está condicionada ao cadastramento de senha para o
motorista, através do Contrato n° 38/2016, firmado com a empresa Ticket Soluções
HDFGT S/A.
2.2 Destaca–se que a importância e o impacto da frota de veículos sobre a Unidade Jurisdicionada
estão relacionados com o atendimento ágil e eficiente das demandas apresentadas tanto pelas áreas
finalísticas quanto pela área meio da Suest-Pa, buscando sempre garantir o bom andamento das
atividades administrativas.

c) → A quantidade de veículos em uso e na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos, segundo a
classificação que lhes seja dada pela UJ é a seguinte:

Quadro 27 – Situação da Frota de Veículos Própria e Terceirizada, na Suest-Pa, em 2017
Categoria

Veículo
Próprio

Total
Veículos
Locados
Contrato
nº
02/2016*
Vigência
expirada
em
18.04.17
Subtotal

Veículos
Locados
Contrato
nº 07/2017

Qde.

Grupo

Utilização

Características

Usuário

01

Transporte de carga pesada.

Transportes de equipamentos utilizados em Caminhão
perfurações de poços.
FORD/F14000.

Marca

01

Transporte de carga pesada.

Transportes de equipamentos utilizados em Caminhão
Marca
Servidores da DIESP.
perfurações de poços.
MERCEDES/BENZ/1113

01

Veículo de perfuração de poços.

Caminhão
Marca
Transporte utilizado em perfurações de poços
FORD/CARGO/2629 6 X A serviço do DIESP.
(Perfuratriz).
4.
FIAT/VAN DUCATO

Servidores da DIESP.

02

Laboratórios Móveis de Análise
de Água.

Transportes de equipamentos utilizados para
análise de água no Estado do Pará.

08

Serviço de Transporte de Pessoal.

Transporte de servidores a serviço da área
administrativa, assim como nas fiscalizações Caminhonete
Marca Servidores da DIADM,
das obras do PAC realizadas pela Divisão de MITSUBISHI / L200
DIESP e SESAM.
Engenharia no Estado do Pará.

01

Serviço de Transporte de Pessoal. Transporte de servidores tutelados de justiça.

02

Transporte
Serviço.

01

- Barco de 8m, equipado
Barco com motor de popa de 115 Transporte de equipamentos utilizados para
Servidores
com motor de popa de 115
HP - Mercury
análise de água e servidores no Estado do Pará.
SESAM/SACQA.
HP – Mercury.

01

Carretinha p/ reboque do - Barco
de 8m, equipado com motor de
Transporte de barco
popa de 115 HP – Mercury –
Programa SALTA - Z

*06

Transporte de servidores a serviço da área
- Corsas Wind / Fiat
administrativa, assim como no transporte de
Servidores da DIADM e
Serviço de Transporte de Pessoal.
Fiorino
e
Fiat
servidores tutelados de justiça para diversas
SEAIS.
Ambulâncias.
clinicas em Belém.

de

Servidores

Servidores da SESAM.

PEUGEOT/BOX/BAÚ

FIAT/VAN DUCATO

a Transporte de servidores a serviços na área de Caminhonete
perfurações de poços.
FORD/RANGER

A serviço do SEAIS.

Marca

Servidores da DIESP.
da

- Carretinha em ferro com Servidores do habilitados
quatro rodas e molejo tipo para conduzir veículos
reboque.
articulados.

24

06

Transporte de servidores a serviço da
instituição tanto em relação as atividades da
área meio quanto da área finalística.

04

Transporte de Servidores
tutelados de justiça e técnicos do Transporte de servidores tutelados de justiça
Seais, Administração e área fim atendidos em decorrência da Saúde
Ocupacional, vítimas de acidente do trabalho,
cumprimento de antecipação de tutela e
técnicos de saúde na Cidade de Belém e Região
Metropolitana.

Veículos de passeio,
tipo Pick Up

veículos utilitários, tipo
Van.

Servidores a serviço da
Instituição pelos setores da
área administrativa e do
Diesp.

Servidores tutelados de
justiça e técnicos do SEAIS

10

06

Vigência:
19/10/17 a
18/10/18.

03

Subtotal

09

Total

09

Transporte de servidores a serviço da
Veículos de
instituição tanto em relação as atividades da
tipo Pick Up
área meio quanto da área finalística.

Servidores a serviço da
passeio, Instituição pelos setores da
área administrativa e do
Diesp.

Transporte de Servidores
Transporte de servidores tutelados de justiça,
tutelados de justiça e técnicos do em cumprimento a antecipação de tutela,
Seais, Administração e área fim vítimas, de acidente do trabalho e técnicos de
Veículos utilitários, tipo
saúde na Cidade de Belém e Região
Van.
Metropolitana. Servidores a serviço da
Instituição pelos setores da área administrativa
e do Diesp.

Servidores tutelados de
justiça e técnicos do SEAIS
e servidores a serviço da
Instituição pelos setores da
área administrativa e do
Diesp.

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Salog/Sotra – 12/2017 – 03/2018
* Estes 06 veículos, que estavam em desuso foram utilizados temporariamente, devido ao enceramento do contrato de locação de veículos Nº 02/2016, sendo que a
após a contratação de nova empresa de locação de veículos, os mesmos não foram mais utilizados.

d) → Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida
na letra “c” supra:
Quadro 28 – Demonstrativo de Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos

Total de
veículos

Média Anual /

03

9.844

Laboratório Móvel de Análise de Água.

02

4.446

Serviço de Transporte de Pessoal.

16

12.684

Transporte de Servidores a Serviço.

02

14.505

Transporte Servidores da SESAM/URCQA

01

2.388 horas

Contrato Transporte de Servidores tutelados de justiça e
02/2016 - técnicos do Seais, Administração e área fim

06

7.836

Até 18.04.17

04

1.419

Contrato
07/2017 - Transporte de Servidores tutelados de justiça e

06

11.106

19/10/17
18/10/18

03

1.210

Categoria

Grupo
Transporte de Carga Pesada.

Veículos Próprios

Veículos
locados

a

técnicos do Seais, Administração e área fim

km rodados

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Salog/Sotra – 12/2017 – 03/2018
Obs: devido ao enceramento do contrato de locação de veículos Nº 02/2016 foi necessário a utilização de 06 veículos que estavam em desuso, até
que a nova contratação fosse executada, em 19.10.2017.

e) →Idade média da frota, por grupo de veículos;
Quadro 29- Idade Média da Frota, por Grupo de Veículos e Classificação, na Suest-Pa em 2017

Categoria

Grupo
- Transporte de Carga Pesada.

Veículos Próprios

Idade média
26,5

- Transporte de Carga Pesada. Máquina de
perfura poços

01

- Laboratório Móvel de Análise de Água.

06

- Serviço de Transporte de Pessoal.

7,1

- Transporte de Servidores a Serviço.

09

- Transporte Servidores da SESAM/SACQA

02

Contrato 02/2016 – Transporte de Servidores tutelados de justiça e
técnicos do Seais, Administração e área fim
até 18.04.17

01 ano

Serviço de Transporte de Servidores a Serviço e de
tutelados de justiça e técnicos do Seais

01 ano

Veículos
Locados Contrato 07/2017 De 19.10.17 –
18.10.18

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Salog/Sotra – 12/2017 – 03/2018

f) Despesas associadas à manutenção da frota, gastos com combustíveis e lubrificantes, revisões
periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela administração da frota.

Quadro 30 - Despesas com Combustíveis, Materiais e Serviços, Valor Total no Ano de 2017.
Descrição dos Custos

Prestador do Serviço

Valor em reais

Combustível.

Contrato nº 38/2016-Ticket Soluções HDFGT S/A
- gastos com veículos terrestres, fluvial (Salta – Z)
e equipamentos de perfurações de poços.

Locação de Veículos

Contrato nº 02/2016 - Empresa R & A Locações
de Veículos Ltda.

76.571,56

Manutenção Preventiva e Corretiva
com fornecimento de peças

Contrato nº 05/2017 - Prospera Service Ltda –
EPP

70.186,64

Locação de Veículos

Contrato nº 07/2017 - Empresa Atlanta Rent A
Car Ltda.

28.165,66

Alinhamento, balanceamento,
cambagem, lavagem simples, geral,
interna e externa e conserto de pneus

Contrato nº 05/2014 - Empresa C. P. Comércio e
Serviços – EPP ME.

Serviços de Lavagem, alinhamento, Contrato nº 05/2014- C.P. Comercio e Serviços
balanceamento e cambagem.
Automotivo Ltda. EPP ME.

Licenciamentos de Veículos
oficiais inativos– DPVAT/2017.

Sem contrato

Licenciamentos de Veículos
oficiais ativos– DPVAT/2017.

Sem contrato
Total

438.035,79

19.860,00

11.196,00
1.683,56
1.409,56
647.108,77

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Salog/Sotra – 12/2017 – 03/2018

O recurso utilizado nesta área, que viabilizou todas as atividades da Suest-Pa,
corresponde a 12,5% recursos empenhados no exercício de 2017, considerando a necessidade de
redimensionamento dos recursos e a crise econômica que se enfrenta. Observa-se ainda que houve
uma pequena economia em relação ao recurso utilizado em 2016 de 7%.
g) Plano de substituição da frota;
O Plano de substituição da frota é realizado através do Anexo IV, da Instrução
Normativa nº 03, de 15/05/2008 – Plano Anual de Aquisição de Veículos – P.A.A.V, informa-se, no
entanto, que, atualmente, a Instituição não está realizando aquisições de veículos para constituírem a
frota da Funasa, optando pela terceirização.
h) Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica
do serviço de transporte.
1. A Suest-Pa utiliza o Sistema de Informações para Controle de Frota - SICOTWEB. Realiza
monitoramento e controle de abastecimento de combustível, através de emissão de Relatório
Analítico de Consumo, gerado pelo Sistema do Contrato nº 38/2016-Ticket Soluções HDFGT S/A.
2. A Fiscalização é realizada pelos fiscais dos contratos, nomeados por portarias, junto às empresas
contratadas para prestação de serviços de manutenção da frota da Instituição.

4.2.2.1 - Política de Destinação de Veículos Inservíveis ou Fora de Uso e Informações Gerenciais
sobre Veículos nessas Condições
Baseando-se na Instrução Normativa nº 3, de 15/05/2008, Artigos 33 e 34,
respectivamente, informa o seguinte:
 Foram leiloados onze (11) veículos no exercício/2017.
 Nove (09) veículos encontram-se na garagem desta Superintendência Estadual aguardando
formalização de processo de leilão pelo setor competente.
 Nos Distritos Sanitários Indígenas encontram-se veículos registrados com CNPJ desta
Instituição, os quais também deverão constar no processo de leilão da Funasa: Dsei/Guamá
Tocantins (43 veículos), Dsei Redenção (16 veículos) e Dsei Rio Tapajós (22 veículos).

4.2.3 - Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
4.2.3.1 - Estrutura de controle e de gestão do patrimônio no âmbito da UPC
Está em fase de implantação no âmbito da Funasa/Presidência, o Sistema de Controle
de Imóveis desenvolvido pela empresa Link Data Informática e Serviços S/A, conforme contrato n º
009/2014, e que será implantado/disponibilizados, posteriormente, nas Superintendências Estaduais.
Considerando a ausência de manuais que institua no âmbito da Funasa os
procedimentos e rotinas de gerenciamentos de imóveis, o Setor de Patrimônio da Suest-Pa, visando
atender as recomendações dos Relatórios de Auditoria, passou a trabalhar em parceria com a
Superintendência de Patrimônio da União/ SPU e os Cartórios de Registro, Notas e Ofício, a fim de
obter informações e orientações acerca dos procedimentos de legalização, regularização, registro e
atualização das situações dos imóveis da Superintendência.
No entanto é de fundamental importância a garantia de uma boa estrutura quanto a da
força de trabalho do setor de Patrimônio, por conta da demanda de trabalho, uma vez que o quadro
de servidores do Sopam contar com quatro servidores, com situações adversas, tais como: falta de
treinamento nas áreas específicas de gestão patrimonial; legislação imobiliária; avaliação de imóveis;
legalização de imóveis, e outros, e ao fato de três servidores usufruem o direito do Abono de
Permanência, um está solicitando transferência do setor para desenvolver atividades na Seção de
Educação e Saúde.
O Setor de Patrimônio para desenvolver sua atribuição necessita de mão de obra com
perfil para compor o quadro do Sopam, e mais, ser capacitado na área da Gestão Patrimonial.
4.2.3.2 - Distribuição Geográfica dos imóveis da União
Anexo 2 - Quadro 31 - Distribuição Geográfica dos imóveis da União
4.2.3.3 - Imóveis sob a responsabilidade da UPC, Exceto Imóvel Funcional
Anexo 3 - Quadro 32 - Imóveis sob a responsabilidade da UPC, Exceto Imóvel Funcional

4.2.3.4 - Qualidade e completude dos registros das informações dos imóveis no Sistema de
Registro dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet
O imóvel no qual funciona a Sede da Superintendência no Pará, está registrado no
sistema SPIUnet, sob o RIP 0427.00555.500-8, quanto a situação dos demais imóveis, a Suest-Pa não
tem como atualizar os dados referente a reavaliação no exercício de 2016, visto que, os trabalhos de
levantamento da situação dos imóveis, não foram iniciados pela Empresa contratada.
4.2.3.5 - Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos
imóveis
Quadro 33 - Despesas de manutenção e segurança referentes ao imóvel RIP 0427.00555.500-8,
2017, da Suest-Pa.

Discriminação
IPTU - Resíduos Sólidos e Urbanização

Valor expendido em 2017 em Reais
10.480,50

Manutenção Predial

414.574,52

Serviço de Limpeza

592.047,76

Serviço de Segurança Armada

573.920,88

Total

1.513.057,51

Fonte: Funasa/Suest-Pa/ Diadm/Salog - 03.2018

Os recursos apresentados no quadro 31 são destinados a garantir a manutenção,
preservação e segurança do imóvel, bem como a seu público interno quanto externo.
4.2.3.6 - Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitigá-los
Quanto à situação dos Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para
atenuá-los, no âmbito da Funasa, ainda está em fase de estruturação de normativas para estabelecer
as execuções das atividades voltadas à Gestão imobiliária, no entanto a Suest-Pa vem adotando
procedimentos a fim de nortear e controlar a gestão dos imóveis sob sua responsabilidade, no sentido
de organizar seus arquivos documentais, criando estratégia para regularizar a situação dos imóveis
junto aos Cartórios de Registros, Notas e Ofício, a fim de equacionar as recomendações de Auditoria,
quanto às atualizações junto ao controle de registro dos imóveis na Superintendência de Patrimônio
da União/SPU através dos cadastros atualizado no sistema SPIUnet.
Cabe citar ainda outro fator que vem contribuindo com a fragilidade do
desenvolvimento das ações estratégicas de controle da gestão patrimonial, visto que o quadro de
servidores lotados no Setor de Patrimônio conta atualmente com 04 servidores, onde dois usufruem
o direito do Abono de Permanência, após saída de 01 servidor por aposentadoria em 01/02/18, e a
transferência de 01 servidor da equipe em novembro de 2016, por não se identificar com as atividades
desenvolvidas pela da equipe de Patrimônio, a fim de atender à necessidade da SESAM, para
desenvolver atividades na Seção de Educação e Saúde.
Na oportunidade registra-se a necessidade de treinamentos específicos nas áreas de
gestão patrimonial de bens móveis e imóveis, - Procedimentos em processos de desfazimentos, cessão

de bens móveis e imóveis, legalização, avaliação e regularização de imóveis junto aos cartórios e
treinamento no sistema Spiunet.

4.2.4 - Cessão de Espaços Físicos e Imóveis a Órgãos e Entidades Públicas ou privadas
Em dezembro de 2010, foi Celebrado Termo de Cessão de Uso entre a Fundação
Nacional de Saúde/Suest-Pa e as Prefeituras Municipais, Termos de Cessão de Uso, referente aos
Imóveis utilizados pelas Ações de Saúde Descentralizadas, conforme Port. 1.399 de dezembro de
1999, com vigência de 20 (vinte) anos, sem ônus, com finalidade de Uso do Espaço Cedido, para
desenvolvimento de atividades na área de Saúde Pública, pelo Município, não podendo haver
destinação para quaisquer outros fins. Nesta condição estão 71 imóveis. Há outros dois localizados
em Belém que desde a criação da Funasa, em 1990, foram disponibilizados em Cessão de Uso para o
Governo do Estado do Pará. Um localizado à Tv. Djalma Dutra, denominados de Curro Velho e outro
localizado na Av. Conselheiro Furtado.

4.2.5 - Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA UNIDADE

4.3

Gestão da Tecnologia da Informação

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA.

5

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

5.1

Canais de acesso do cidadão

Visando atender ao disposto na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação-LAI),
regulamentada pelo Decreto nº 7.724/2012, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) disponibiliza o
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), que tem por objetivo auxiliar as pessoas físicas e/ou
jurídicas que desejam obter acesso às informações públicas sobre a atuação da Fundação, seja do
nível central (Presidência), seja das suas Unidades Descentralizadas (Superintendências Estaduais).
O SIC é a unidade física existente em todos os órgãos e entidades do poder público, em local
identificado e de fácil acesso, e que têm como objetivos:




Atender e orientar os cidadãos sobre pedidos de informação;
Informar sobre a tramitação de documentos e requerimentos de acesso à informação;
e
Receber e registrar os pedidos de acesso e devolver as respostas aos solicitantes
protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações.
O requerente pode, então, solicitar acesso à informações da Funasa de três formas:

1. Por meio digital, com o cadastramento de pedido no Sistema Eletrônico do Serviço de
Informação ao Cidadão (e-SIC), desenvolvido pelo Ministério da Transparência e
Controladoria Geral da União (CGU) para concentrar e controlar os pedidos de acesso à
informação no âmbito do Poder Executivo Federal, no qual o cidadão se cadastra para poder
solicitar informações públicas de qualquer órgão do Poder Executivo Federal no endereço
eletrônico https://esic.cgu.gov.br/;
2. Através do e-mail sic@funasa.gov.br. Porém, neste caso, a demanda ainda deve ser cadastrada
no e-SIC, para efeitos de registro e de estatística do Ministério da Transparência e
Controladoria Geral da União (CGU); e
3. Pessoalmente, por meio de requerimento em formulário próprio, feito junto à unidade física
do SIC-Funasa, situada no Edifício PO 700 - Setor de Rádio e Televisão Norte (SRTVN) Quadra 701 - Lote D - 1º andar – Ala Sul - Asa Norte - Brasília/DF - CEP: 70.719-040 Telefone: (61) 3314-6121.
Ressalte-se que o SIC Funasa, em que pese estar localizado em Brasília, tem por
atribuição atender aos pedidos de informação oriundos de todas as 26 Superintendências Estaduais
da Funasa.
Desta forma, no ano de 2017, informa-se que a Funasa recebeu 312 (trezentos e
doze) pedidos de acesso a informações, contando com uma média mensal de 26 pedidos, segundo o
relatório gerado pelo eSIC, o qual encontra-se postado no site institucional, no endereço
eletrônicohttp://www.funasa.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic. Em comparação ao ano
de 2016, houve um aumento de 78% nas demandas, as quais contabilizaram 175 (cento e setenta e
cinco) naquele ano anterior, segundo registros do e-SIC, também disponíveis no site da Funasa.
Em relação a canais para denúncias, informa-se que a Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) não dispõe, no momento, de Ouvidoria em sua estrutura organizacional. Além disso, o SICFunasa cuida, tão somente, dos pedidos de acesso às informações. Sendo assim, qualquer
apresentação de denúncias, solicitações, sugestões, reclamações e elogios referentes aos seus serviços
ou agentes devem ser encaminhados para os e-mails das respectivas áreas específicas, a depender do
assunto. Caso deseje, o usuário pode ainda cadastrar seu pedido no Sistema de Ouvidorias do Poder

Executivo Federal (e-Ouve), gerenciado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da
União (https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx), o qual
as encaminhará aos cuidados da Funasa. Caso opte por entrar em contato direto com as áreas
específicas da Funasa, o requerente pode enviar mensagem para os e-mails constantes na página
eletrônica da seção de ouvidoria do site institucional (www.funasa.gov.br/ouvidoria). São eles:
 Comissão de Ética: comissaoetica@funasa.gov.br
 Corregedoria: coreg@funasa.gov.br
 Auditoria: auditoria@funasa.gov.br
 Gestão de Pessoas: cgerh@funasa.gov.br
 Comunicação Social: imprensa@funasa.gov.br
A Funasa também disponibiliza, como canal para manifestação do cidadão, as
ferramentas do seu ecossistema de comunicação digital, formado, além do site oficial, pelos perfis
institucionais em redes sociais on-line, com contas abertas a comentários, cadastradas nas seguintes
plataformas:







Twitter (https://twitter.com/funasa/);
Facebook (https://www.facebook.com/funasa.oficial/);
Instagram (https://www.instagram.com/funasa_oficial/);
YouTube (https://www.youtube.com/Funasaoficial/);
SoundCloud (https://soundcloud.com/funasaoficial/ ); e
Flickr (https://www.flickr.com/funasaoficial/).

Por fim, outro mecanismo de interação com a instituição seria o contato direto com os
gestores, por meio de ligação telefônica ou envio de e-mail. A relação de autoridades, conhecida
como “Quem é Quem”, a qual contém telefones, endereços e e-mails dos ocupantes dos principais
cargos, até o 5º nível hierárquico, conforme determina o Guia de Transparência Ativa para Órgãos e
Entidades do Poder Executivo Federal, 5ª versão (maio/2017), do Ministério da Transparência e
Controladoria Geral da União (CGU), encontra-se disponível na seção de Acesso à Informação do
site, podendo ser consultada diretamente no endereço eletrônico http://www.funasa.gov.br/relacaode-autoridades.
Carta de Serviços
A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) disponibiliza, por meio de acesso ao item de
menu “serviços”, constante no menu superior da home page (página inicial) do seu site oficial
(www.funasa.gov.br), um portfólio com as principais ações e programas que fazem parte das
competências do órgão. O documento apresenta informações sobre:


Sistemas de Abastecimento de Água (SAA)
(http://www.funasa.gov.br/sistema-de-abastecimento-de-agua);
 Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES)
(http://www.funasa.gov.br/sistema-de-esgotamento-sanitario);
 Cooperação Técnica
(http://www.funasa.gov.br/cooperacao-tecnica);
 Estudos e Pesquisas
(http://www.funasa.gov.br/estudos-e-pesquisas);
 Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)
(http://www.funasa.gov.br/melhorias-sanitarias-domiciliares);
 Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas (MHCDC);
(http://www.funasa.gov.br/melhorias-habitacionais-para-o-controle-da-doenca-de-chagas);



Resíduos Sólidos
(http://www.funasa.gov.br/residuos-solidos);
 Saneamento Rural
(http://www.funasa.gov.br/acoes-de-saneamento-rural-funasa);
 Ações Estratégicas em Saúde Ambiental
(http://www.funasa.gov.br/web/guest/acoes-estrategicas-em-saude-ambiental);
 Atuações em Desastres Ocasionados por Inundações
(http://www.funasa.gov.br/web/guest/atuacao-em-desastres-ocasionados-por-inundacoes);
 Projetos de Laboratórios
(http://www.funasa.gov.br/projetos-de-laboratorios);
 Programa Nacional de Controle da Qualidade da Água (PNCQA)
(http://www.funasa.gov.br/pncqa); e
 Educação em Saúde Ambiental.
(http://www.funasa.gov.br/web/guest/educacao-em-saude-ambiental);
Em seu escopo, o portfólio o especifica o que é cada programa e quais os seus
objetivos, além de apontar para um link de acesso para mais informações.
Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários
A Funasa não dispõe de ferramentas para Gestão de Relacionamento, a exemplo de
plataformas eletrônicas de CRM (Customer Relationship Management), amplamente utilizadas pela
iniciativa privada.
Neste contexto, o perfil institucional em redes sociais on-line funciona como uma
ferramenta para verificação de métricas e estatísticas sobre usuários dos serviços, além da tabulação
de dados estatísticos gerados pelo e-SIC, bem como de análises pontuais. A página da Funasa no
Facebook, por exemplo, possui, aproximadamente, 27,3 mil seguidores e o Twitter, 16,9 mil
seguidores. Em relação a 2016, verificou-se que houve um acréscimo no Facebook de,
aproximadamente, 5% em relação ao número de seguidores do último ano, com um alcance médio de
mais de 3.000 seguidores por postagem, segundo estatísticas da plataforma.
A equipe de comunicação social da Funasa está procurando elaborar procedimentos e
buscando outros mecanismos para medir a satisfação e ao alcance de usuários em relação às ações
das mídias sociais e ao site oficial, a exemplo da configuração da ferramenta Google Analytics, para
acompanhamento de dados estatísticos sobre acessos ao site institucional.

5.2

Mecanismos de transferência das informações relevantes sobre a atuação da Unidade

A Lei 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), estabelece
que as informações de interesse coletivo ou geral devem ser divulgadas pelos órgãos públicos,
espontânea e proativamente, independentemente de solicitações, o que se configura na chamada
“Transparência Ativa”. Além disso, seu art. 8º prevê um rol mínimo de informações que os órgãos e
entidades públicas devem, obrigatoriamente, divulgar nas suas páginas oficiais na internet, no menu
de primeiro nível, com o título “Acesso à Informação”, salvo aquelas cuja confidencialidade esteja
prevista em leis específicas.
Neste sentido, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em consonância com o
disposto no Guia de Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal, 5ª
versão, maio/2017, do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU),
disponibilizou, ao longo do ano de 2017, no seu sítio institucional oficial, na seção “Acesso à

Informação” (http://www.funasa.gov.br/acesso-a-informacao), de forma ativa e para consulta aberta
pelos cidadãos, informações referentes a ações, programas, legislação, licitações, contratações,
convênios e editais, dentre outras de interesse da sociedade, com vistas a promover a transparência
pública do órgão. Os links de referência são:
http://www.funasa.gov.br/site/acesso-a-informacao/
http://www.funasa.gov.br/institucional/
http://www.funasa.gov.br/agenda-de-autoridades/
http://www.funasa.gov.br/acoes-e-programas/
http://www.funasa.gov.br/participacao-social/
http://www.funasa.gov.br/auditorias/
http://www.funasa.gov.br/convenios-e-tranferencias/
http://www.funasa.gov.br/receitas-e-despesas/
http://www.funasa.gov.br/licitacoes-e-contratos/
http://www.funasa.gov.br/servidores/
http://www.funasa.gov.br/informacoes-classificadas/
http://www.funasa.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic/
http://www.funasa.gov.br/dados-abertos/
http://www.funasa.gov.br/perguntas-frequentes/
Em 2017, além da transparência ativa, a Funasa também divulgou informações, com
o objetivo de atender ao princípio da publicidade dos atos de gestão, por meio de postagens de notícias
e reportagens audiovisuais em seu site e nas mídias sociais on-line, que podem ser consultadas nos
endereços eletrônicos, já citados, dos perfis institucionais da Funasa no Twitter, Facebook, Instagram,
Youtube, SoundCloud e Flickr.
5.3

Medidas para Garantir a Acessibilidade aos Produtos, Serviços e Instalações

A Funasa, no ano de 2017, cumpriu com as medidas consignadas na Lei 10.098/2000
e no Decreto 5.296/2004 em relação ao ambiente de circulação às suas dependências e no seu entorno,
na adequação de corrimão nas escadas, vagas para idosos e portadores de necessidades especiais,
placas indicadoras de dependências e serviços, além da aplicação da norma da ABNT na aquisição
de bens.
No que corresponde à adequação de rampas de acesso, a instituição, durante o ano,
ainda envidou esforços em atender as normas relativas à acessibilidade, considerando a configuração
do prédio do Setor de Autarquias Sul (SAUS), em Brasília. Por fim, em novembro de 2017 a Funasa
mudou de endereço, passando a funcionar no Edifício PO 700 - Setor de Rádio e Televisão Norte
(SRTVN) - Quadra 701 - Lote D - Asa Norte - Brasília/DF - CEP: 70.719-040, com vistas a reformar
o edifício-sede.
Quanto a Suest-Pa, em 2017 não conseguiu concluir processo licitatório referente à
contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia, objetivando a
implantação de mapa tátil e reforma dos banheiros. Entretanto, não houve tempo hábil para a
conclusão da licitação, devido a recursos impetrados por empresas participantes da licitação, ficando
para o futuro exercício. A execução destas intervenções na estrutura da Suest-Pa tem vai garantir o
pleno direito a acessibilidade em sua sede, em Belém-Pa.
Na internet, acessibilidade refere-se principalmente às recomendações do WCAG
(World Content Accessibility Guide) do W3C e no caso do Governo Brasileiro ao e-MAG (Modelo
de Acessibilidade em Governo Eletrônico). O e-MAG está alinhado às recomendações internacionais,
mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais. Em relação às
propriedades de comunicação digital institucional, atualmente, na parte superior do Site Funasa,
existe uma barra de acessibilidade onde se encontra atalhos de navegação padronizados e a opção

para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as páginas do portal. Os padrões
de atalhos do governo federal são:
 Teclando-se Alt + 1 em qualquer página do portal, chega-se diretamente ao começo do
conteúdo principal da página;
 Teclando-se Alt + 2 em qualquer página do portal, chega-se diretamente ao início do menu
principal;
 Teclando-se Alt + 3 em qualquer página do portal, chega-se diretamente em sua busca interna;
 No caso do Firefox, em vez de Alt + número, tecle simultaneamente Alt + Shift + número;
 Sendo Firefox no Mac OS, em vez de Alt + Shift + número, tecle simultaneamente Ctrl + Alt
+ número; e
 No Opera, as teclas são Shift + Escape + número. Ao teclar apenas Shift + Escape, o usuário
encontrará uma janela com todas as alternativas de ACCESSKEY da página.
Todas as informações sobre a acessibilidade do Site Funasa podem ser consultadas no
endereço eletrônico http://www.funasa.gov.br/acessibilidade
Além disso, em resposta ao Relatório Circunstanciado de Acessibilidade Relacionado
ao Sítio da Funasa – ano 2016 e ao Plano de Trabalho para 2017, informa-se que o site da Funasa foi
totalmente reestruturado, conforme planejado no referido documento. Com a nova versão, lançada
em agosto de 2017, a propriedade digital se adaptou ao padrão de acessibilidade exigido padrão eMAG e procurou obedecer a implantação do modelo padrão de portal proposto pela Instrução
Normativa Secom/PR 08/2014.

6

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

6.1

Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do
Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos.

Este item foi desenvolvido pela Presidência da Funasa, considerando que a Suest-Pa
não possui o profissional com a atribuição para elaborar tais informações.
6.1.1 - Aplicação dos dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10
Trata-se da aplicação dos critérios procedimentos de avaliação e de mensuração de
Ativos e Passivos integrantes do patrimônio e suas variações pertencente à Fundação Nacional de
Saúde - FUNASA, conforme as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público NBC T 16.9 e 16.10.
6.1.2 - Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades dos
créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do mobiliário, do intangível e do deferido
Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (Pág. 154) define
mensuração como o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das
Demonstrações Contábeis devem ser reconhecidos e apresentados, objetivando selecionar bases de
mensuração que reflitam de modo adequado a condição real do patrimônio público sob controle da
Entidade.
Segundo propugna a NBC T 16.10, a avaliação patrimonial consiste na atribuição de
valor monetário a itens do ativo e do passivo decorrentes de julgamento fundamentado em consenso
entre as partes e que traduza com razoabilidade a evidenciação dos atos e dos fatos administrativos.
Disponibilidades
Majoritariamente, os elementos classificados no Disponível são aqueles provenientes
da descentralização de recursos financeiros pela Setorial Financeira do Órgão Superior a qual a
instituição se vincula, na forma prevista no Decreto nº 93.872/86.
Os recursos financeiros oriundos da geração interna de receitas são reconhecidos pelos
valores das entradas líquidas de caixa, em sua maioria, resultantes da alienação de bens móveis
inservíveis ou antieconômicos.
Após o reconhecimento inicial, não foram realizadas avaliações posteriores pela
FUNASA, no período das demonstrações contábeis, uma vez que os ativos classificáveis como
Disponibilidade não estão sujeitos a um risco significativo de variação de valor e caracterizam-se pela
liquidez imediata.
Créditos e Obrigações
Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações são mensurados ou avaliados de
acordo com as bases de mensuração dos ativos e dos passivos, respectivamente, feita a conversão,
quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente.
Os direitos recebíveis, quando cabível, foram reconhecidos inicialmente por seu valor
atualizado de realização, incluindo a atualização monetária, os juros e as eventuais multas incidentes
sobre o principal, pelo Sistema de Atualização de Débitos do TCU e, atendendo às melhores práticas
contábeis pertinentes ao reconhecimento e à evidenciação contábil, os saldos dos Créditos a Receber

cuja expectativa de realização é superior ao prazo de até 12 (doze) meses da data das Demonstrações
Contábeis foram reclassificados para o longo prazo.
Em comparação aos ativos recebíveis acumulados até 31 de dezembro de 2016, houve
uma redução sazonal no montante total dos Créditos ativados até 31 de dezembro de 2017, decorrente
da baixa de saldo dos Créditos a Receber por Dano ao Patrimônio, que foram transferidos para contas
de controle do grupo 8.9.7.3.2.00.00 – Diversos Responsáveis Apurados – Encaminhados ao TCU,
bem como dos adiantamentos de Transferências Voluntárias. Isto se deve a modificações na rotina
contábil de reconhecimento dos créditos recebíveis pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, em
atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU contidas no Acórdão nº
1320/2017 – Plenário, bem como a aplicação dos novos critérios de reconhecimento dos ativos.
A partir de então, os valores registrados no grupo 8.9.7.3.2.00.00 – Diversos
Responsáveis Apurados – Encaminhados ao TCU deverão ser reconhecidos como ativo patrimonial
à medida que forem submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União – TCU, conferindo
direito de crédito em favor da entidade contra os potenciais devedores.
Os direitos, títulos de crédito e obrigações prefixadas devem ser avaliadas a valor
presente, os pós-fixados ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até da data das
Demonstrações Contábeis, conforme previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
- MCASP (Pág. 161).
Estoques
Os estoques foram reconhecidos com base no custo total de aquisição (custo histórico),
cujo consumo é reconhecido no resultado do período, conforme o princípio da competência. Os bens
de almoxarifado devem ser mensurados pelo custo médio ponderado das compras, em conformidade
com o inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64.
Não foram realizadas avaliações posteriores segundo o valor realizável líquido para os
itens que eventualmente sofreram perda de valor de realização no curso normal das atividades,
tampouco, quanto a prováveis perdas de estoques, caso existam bens danificados.
Imobilizado
Bens Móveis
Os ativos imobilizados foram reconhecidos inicialmente com base no custo total de
aquisição, produção ou construção, incluindo os custos adicionais para colocá-los em condição de
uso.
Em 19 de setembro de 2016, data definida para a adoção inicial dos procedimentos
patrimoniais previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC
TSP, com a realização da reavaliação dos bens móveis da Instituição, mediante a contratação de
serviço especializado.
O método utilizado nesse trabalho é o Comparativo Direto de Mercado, em que se
apura o valor alcançado pelo bem avaliado a valor de mercado, com base no custo de reposição.
O valor de mercado consiste no valor estimado de um bem, sem considerar os custos
adicionais relativos ao comprador, aplicáveis aos valores finais da compra e venda, tais como
impostos, taxas, comissões, etc. A comparação é feita em ambiente de mercado ativo ou semiativo,
de forma a possibilitar a comparação direta ou ter suporte de mercado para tal assertiva.
Nesse contexto, os bens foram valorados, com base no princípio da substituição ou
equivalência, mediante cotação de preços para cada item ou grupo de itens específico, após as devidas
inspeções.
As condições físicas de cada bem foram inspecionadas in loco, individualmente, e
registradas suas características físicas e operacionais, aspectos relevantes à formação do valor e
considerados todos os elementos necessários à sua operação, verificando-se os seguintes itens:

a) Existência física do bem patrimonial, dentro da descrição e características técnicas
especificadas;
b) Estado de conservação/condições de manutenção; e
c) Condições operacionais.
Devido à reavaliação, os ativos foram reduzidos ao valor líquido contábil (valor bruto
deduzida a depreciação acumulada). Posteriormente, o valor resultante da mensuração fora
comparado ao valor líquido apurado, e majorado ou reduzido até se chegar ao novo valor bruto dos
ativos.
Os ajustes positivos e negativos resultantes da reavaliação foram reconhecidos na
conta "Ajuste de Avaliação Patrimonial" no Patrimônio Líquido, não impactando o exercício vigente
à época, por serem atribuíveis a exercícios anteriores, conforme disposto no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - MCASP (Pág. 161).
6.1.3 - Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo
Depreciação de Bens Móveis
A depreciação consiste no decréscimo patrimonial de bens tangíveis em função do
desgaste pelo uso, pela ação da natureza ou pela obsolescência tecnológica. O cálculo do encargo da
depreciação leva em consideração os fatores: custo total do ativo, período de vida útil econômica,
valor depreciável e valor residual.
A vida útil total dos bens reavaliados, período de tempo definido ou estimado
tecnicamente, durante o qual se espera obter fluxos de benefícios futuros de um ativo, foi estimada
em função de fatores técnicos, físicos, econômicos e de obsolescência, conforme indicado nas
seguintes publicações:
 Tabela IV da "vida útil para cálculo de depreciação técnica e obsolescência", publicada no
livro Engenharia de Avaliações da Editora Pini. Essa tabela fora extraída do livro Perry
Chemical Handbook, 3ª Edição, página 1822.
 Tabela V "classificação genérica dos bens e depreciação (vida útil), publicada no livro
Engenharia de Avaliações, que foi obtida a partir do livro Assent Guideline Classes, and
Periods, Assent Depreciation Range - T.I.R., página 1088.

Tabela de vida útil de máquinas e equipamentos apresentada pelo Engenheiro Vitor Carlos
Fillinger no IX Congresso Panamericano de Avaliações realizado em São Paulo, em agosto
1979.
A vida útil remanescente dos itens avaliados, ou seja, os anos dos quais se espera
geração de benefícios econômicos ou potencial de serviços para a entidade, foi obtida subtraindo-se
o total de anos de vida útil pelos anos de uso de cada item, considerando as suas condições físicas,
técnicas e operacionais, de forma a assegurar que apresentam boas condições de manutenção, estado
operacional e de conservação.
O valor residual dos bens reavaliados, montante líquido da alienação que a entidade
espera obter por um ativo no fim de sua vida útil econômica, permaneceu inalterado e segue as
orientações técnicas emanadas pelo Órgão Central de Contabilidade da União, estabelecidas no
Manual SIAFI.
Os bens que, considerando a sua data de aquisição e suas condições, prescindiram de
mensuração, tiveram suas vidas úteis e seus valores residuais definidos com base no que predispõe a
Macrofunção 020330 - Depreciação, Amortização e Exaustão (Pág. 7-15), do Manual SIAFI.
Observando a uniformidade de procedimentos, utilizou-se o método das quotas
constantes para cálculo dos encargos de depreciação, de forma a propiciar consistência e
comparabilidade à informação contábil (vide Macrofunção 020330, pág. 16).

O consumo dos ativos imobilizados é reconhecido em conta redutora do Ativo Imobilizado com
contrapartida em conta de Variação Patrimonial Diminutiva (rédito), observando-se o princípio
contábil da competência.
Bens Imóveis
Os bens imóveis foram reavaliados segundo o método comparativo direto de mercado,
que consiste em identificar o valor de mercado mediante tratamento técnico dos atributos comparáveis
dos elementos patrimoniais. Ou ainda, dadas as suas características peculiares, avaliados conforme o
método involutivo, que identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento
eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético
empreendimento compatível com as características do bem em avaliação, bem como as condições de
mercado no qual está inserido, considerando cenários viáveis para execução e comercialização do
produto.
Para efeito de avaliação foram considerados:
a) a área ocupada pela FUNASA, terrenos e edificações, conforme vistoria;
b) as informações das áreas do terreno e construída, obtidas por meio de consulta ao
Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União - SPIUNET e
certidões de matrícula em cartório de registro de imóveis;
c) os desenhos (mapa, planta, croqui, fotos, etc);
d) as memórias de cálculo, dados amostrais e tabelas; e
e) as características e condições físicas dos bens;
Para efeito dos cálculos de avaliação não foi utilizado o fator comercial em função dos
imóveis serem públicos e institucionais. O objetivo deste trabalho é a avaliação para fins de
levantamento patrimonial.
Intangível
Intangíveis são ativos não monetários, sem substância física, identificável, controlado
pela entidade e gerador de benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais.
Informe-se que foi instituída uma equipe de profissionais para fazer o levantamento e
a avalição sobre a adequação de tais elementos à definição de ativo e se atendem aos critérios de
reconhecimento, de forma a definir o seu custo em bases confiáveis, a estimativa dos benefícios
econômicos ou potencial de serviços futuros, bem como as características de ativo intangível, tal qual:
o período de vida útil, os critérios e taxas de amortização e as eventuais perdas por imparidade.
Os ativos intangíveis podem ser reconhecidos de três forma (MCASP, Pág. 179):
 Aquisição separada;
 Geração interna;
 Aquisição por meio de transação sem contraprestação.
Após esse procedimento, os bens que se classificarem como intangíveis serão
reconhecidos e amortizados mensalmente, assim como as avaliações posteriores, pelo método da
reavaliação, segundo os critérios previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
(MCASP).
Deve ser ressaltada a complexidade desse procedimento e a carência de pessoal
qualificado para sua consecução.

Justificativa quanto à Aplicação dos Procedimentos Patrimoniais
Os dispositivos previstos nas NBC T 16.9, 16.10 e 16.11 são de aplicação obrigatória
por todos os órgãos e/ou entidades da Administração Direta e Indireta, de todos os poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Versa-se sobre procedimentos contábeis patrimoniais de alta complexidade, periódicos
e sistemáticos que requerem a elaboração de estratégia ou plano de aplicação, considerando as
deficiências de pessoal porque passa a Instituição. Além disso, muitos deles ensejam a aquisição de
recursos tecnológicos que propiciem o adequado, o eficiente e o tempestivo tratamento.
Os procedimentos de reconhecimento e mensuração dos elementos componentes do
patrimônio devem ser realizados, conforme as competências regimentalmente atribuídas, por diversos
setores da Instituição, que carecem de ser dotados de recursos humanos e materiais para a consecução
desses trabalhos.
Bom exemplo é a reavaliação dos bens móveis e imóveis (Imobilizados) da Fundação
ter sido necessariamente executada mediante a contratação de serviços técnicos profissionais junto à
pessoa jurídica Linkdata Informática e Serviços S/A, inscrita sob o CNPJ/MF nº 24.936.973/000103, conforme a Ata de Registro de Preços n. º 21/2013 e o Pregão n. º 22/2013. Medida por demais
paliativa e onerosa, considerando a recorrência das circunstâncias que motivaram a contratação.
Nesses termos, a FUNASA está buscando meios de prover os quadros dos seus
diversos departamentos com pessoal qualificado para execução dos procedimentos contábeis
patrimoniais, inclusive com a solicitação de abertura de concurso público junto ao Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, buscando-se a aplicação das novas normas em sua
integralidade.
Ao mesmo tempo, busca-se a criação/aquisição de ferramentas tecnológicas que
propiciem o adequado e tempestivo tratamento das rotinas de trabalho, de forma a buscar o
atingimento dos objetivos institucionais eficaz, efetiva e eficientemente, inclusive no que concerne à
aplicação das orientações e procedimentos técnicos contábeis de natureza patrimonial.
6.1.4 - Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o
resultado apurado pela UPC no exercício
Dada a aplicação de forma parcial dos procedimentos de reconhecimento, de
mensuração e de evidenciação previstos nas NBC T, não é possível avaliar de forma eficaz todos os
possíveis impactos na qualidade das demonstrações contábeis da entidade ou das informações a partir
delas obtidas.
As deficiências nesses procedimentos podem causar inconformidades relevantes e,
nesse sentido, os resultados apurados no exercício não estão livres de distorções, se observados
segundo as novas Normas de Contabilidade Pública.
Os reflexos patrimoniais da reavaliação foram reconhecidos diretamente no
Patrimônio Líquido, ante a adoção inicial dos procedimentos patrimoniais, revertendo-se ao
resultado, à medida que os ativos forem realizados.
O reflexo dos encargos de depreciação, amortização e exaustão são reconhecidos
mensalmente no resultado do período, pelo princípio da competência, assim como o consumo dos
ativos de outras naturezas.

6.2

Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas

As demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/64 estão disponíveis no
Anexo 3 - Demonstrações Contábeis.
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CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE
7.1 Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU
Quadro 34 Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento
COMUNICAÇÃO RECEBIDA
ITEM

02

IDENTIFICAÇÃO
DA
SOLICITAÇÃO

Acórdão
n.º384/2014TCU - 1ª
Câmara

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
DETERMINAÇÃO / RECOMENDAÇÃO

DOCUMENTO

Ofício n.º
0227/2014TCU/SECEX
-PA

DATA

Recomendar a Suest/Pa que
reavalie as cessões realizadas para
outros órgãos e esferas, no total de
596 servidores efetivos, tendo em
vista que suas áreas finalísticas
estão com forte escassez de
pessoal,
em
prejuízo
ao
desenvolvimento
de
suas
finalidades institucionais e, após
verificar a viabilidade e a
oportunidade da solicitação junto
ao órgão responsável de realização
de concursos públicos para as
áreas com quadros de servidores
deficitários.

DOC.
EXPEDIDO

Memorando
Circular nº
11/Diadm

DATA

14/03/14

RESPONSÁ
VEL PELA
IMPLEMEN
TAÇÃO

DIADM/
SAGEP

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Além dos 1.383 servidores
redistribuídos para o Núcleo
Estadual do Ministério da
Saúde que pertenciam a área
de endemias, e que não
puderam continuar na Funasa,
por conta das atribuições dos
seus cargos já não se
enquadram na atual missão da
Funasa.
Foram
também
redistribuídos 224 servidores
que atuam no SUS, para o
Ministério da Saúde, durante
o exercício de 2017, mediante
a
Portaria
802,
de
26.02.2017publicado
no
DOU nº 100, de mesma data.
Os 269 servidores que ainda
estão vinculados a Funasa
serão redistribuídos durante o
exercício de 2018. A SuestPa efetivou o levantamento da
necessidade de melhoramento
da força de trabalho, em que
chamou de volta servidores da
área administrativa, cedidos a
órgãos diversos, e apenas 02
retornaram.
Os
demais
apresentaram justificativas
médicas para não retornarem
ao prédio sede da Funasa. Foi

RESULTADOS
OBTIDOS

ATENDIMENTO/
JUSTIFICATIVA PARA
O NÃO ATENDIMENTO

Durante o exercício
de 2017, mediante
a Portaria 802, de
26.02.2017publica
do no DOU nº 100,
de mesma data,
foram
redistribuídos 224
servidores que
atuam no SUS,
para o Ministério
da Saúde. Os 269
servidores que
ainda estão
vinculados a
Funasa serão
redistribuídos
durante o exercício
de 2018.
Esclarece-se ainda
que a Presidência
tem feito
solicitações
sistemáticas ao
Ministério do
Planejamento
quanto a execução
de concurso como
se pode constatar
no item 4 - Gestão
de Pessoas e Anexo
1.

STATUS

Parcialmen
te Pendente

COMUNICAÇÃO RECEBIDA
ITEM

IDENTIFICAÇÃO
DA
SOLICITAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
DETERMINAÇÃO / RECOMENDAÇÃO

DOCUMENTO

DATA

DOC.
EXPEDIDO

DATA

RESPONSÁ
VEL PELA
IMPLEMEN
TAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

também
enviado
a
presidência
levantamento
sobre as dificuldades da
Suest-Pa quanto à área
finalística,
ainda
(Memorando nº68/SEREH/
SUEST/Pa)
encaminhado
para Presidência da Funasa
em Brasília, solicitando
certame público para as vagas
dos
cargos
requerido,
entretanto, a Funasa em nível
nacional promoveu certames
somente para servidores
temporários,
que
estão
atuando ainda por força de
prorrogações. A Presidência
da
Funasa
tem
feito
solicitações sistemática ao
Ministério do Planejamento
quanto a execução de
concurso como se pode
constatar no item Gestão de
Pessoas.
Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Sagep – 02/2018

RESULTADOS
OBTIDOS

ATENDIMENTO/
JUSTIFICATIVA PARA
O NÃO ATENDIMENTO

STATUS

7.2

Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno

Durante o exercício de 2017, a Suest-Pa atuou com 23 recomendações sendo que havia
recebido do exercício anterior 13, e até 31.12.2017 tinha sob sua responsabilidade 21 recomendações,
tendo concluído duas, 9% do total. No exercício anterior este percentual chegou a 76%. Este resultado
foi alcançado por conta da implantação do Sistema Monitor, que oportunizou a Suest-Pa uma melhor
gestão dos prazos, evitando o não atendimento pelas diversas unidades.
A Suest-Pa concentra na responsável pela elaboração do Relatório de Gestão o papel
de monitorar as recomendações no seu âmbito, alertando às diversas áreas o prazo definido para
elaborar as ações necessárias estabelecidas pela CGU. Por decisão do gestor da Suest-Pa há um
responsável por cada área para atender as recomendações. Nas áreas finalísticas (Diesp e Sesam)
ficou definido um técnico para a análise e a chefia fará supervisão. Os responsáveis pelas informações
repassam-nas a quem tem a responsabilidade de encaminhar à CGU que antes de enviá-la submete à
apreciação do Superintendente, e após sua aprovação encaminha à CGU.

Quadro 35 - Situação de Atendimentos às Recomendações da CGU - PPP, em 2017, na Suest-Pa
ATENDIDA

EM MONITORAMENTO

DIADM

02

03

DIESP

-

02

SECOV

-

04

SECOV/DIESP/SESAM

-

08

PRESIDÊNCIA DA FUNASA

-

04

TOTAL

02

21

ÁREAS RESPONSÁVEIS

Fonte/ Funasa/Suest-Pa/ Sistema Monitor – 03/2018

As recomendações que provocaram maior impacto à gestão da Suest-Pa foram as que
trouxeram sugestão de melhoria no desempenho das ações prestadas, propondo a elaboração de
procedimento e ou rotinas orientativas aos analistas dando maior confiabilidade e transparência às
suas análises e informações. As três áreas (Secov, Diesp e Sesam) reuniram-se e elaboraram uma
Nota Técnica, em análise pela CGU, que norteia os analistas em suas respectivas áreas.

7.3

Medidas administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário
Quadro 36 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2016, na Suest-Pa
Tomadas de Contas Especiais

Casos de dano
objeto de
medidas
Qualificação
da informação administrativas
internas

Não instauradas

Instauradas

Dispensadas
Débito
< R$
75.000

Não remetidas ao TCU

Prazo
> 10
anos

Outros
Casos*

Arquivamento
Débito <
Recebimento
Não
Débito
Comprovação R$ 75.000

Não enviadas >
180 dias do
exercício
instauração*

Remeti
das ao
TCU

Quantidade

-

-

-

-

-

09

-

19

-

Valores em
Reais

12.870.430,85

-

-

-

-

-

-

12.870.430,85

-

Fonte: Funasa/Cotce/Audit/Suest-Pa/ -03/2017

Durante o exercício de 2017, não houve instauração de Cobrança Administrativa, na
Suest-Pa. Em relação às dezenove (19) TCE não remetidas ao TCU, foram concluídas pela Suest Pará
e encaminhadas a Cotce/Audit para as demais providências, no entanto, no decorrer do exercício de
2017 houve alteração no formato de elaboração, instauração e envio dos processos de TCE, o que
exigiu a adequação dos procedimentos internos, além da necessidade de treinamento de todos os
servidores que atuam como tomadores de contas das Unidades Descentralizadas, reformulação ainda
em andamento.
A Seção de Gestão de Pessoas – Sagep – faz o controle por meio do Sistema
SIAPE/SIAPCAD, no qual cruza as informações com o cartório de óbito, sistema esse muito precário, e que
em alguns lugares não é possível conexão, o que inviabiliza a obtenção de informações que identifiquem a
lesão ao cofre público, sobre o qual se procede a apuração por meio de Processo de Cobrança Administrativa
a teor das disposições da Portaria nº 1.123/2017, em obediência aos Parágrafos 1º, 2º do art. 2º, art. 37º-B e
parágrafos da Lei 10.522/2002; e do Inciso I, do art. 6º da Instrução Normativa TCU nº 71/2012; em
conformidade com o art. 5º, LX, CF, artigos 2º e 26º da Lei nº 9.784/99, objetivando o ressarcimento ao Erário.

Além das situações apresentam-se outras relacionadas à área de gestão de pessoas que
provocaram dano ao erário. Estas ocorrências foram identificadas a partir das trilhas de auditorias
internas, bem como da morte de beneficiários de pensão civil, em que os filhos se apropriam do
benefício com a justificativa de pagamento de despesas com o falecimento do beneficiário. Segue
quadro 35 com duas situações ocorridas em 2017, 82% menor que as ocorridas no exercício anterior.

Quadro 35 – Casos de Dano ao Erário ocorridos na área de Gestão de Pessoas - 2017

Item

1

2

Processos-2017

Motivo

25200.002.902/2017-10

Recebimento Indevido de Pensão
Civil

25200.003.732/2017-82

Recebimento Indevido de Pensão
Civil

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Sagep - 02/2018

Valor

Situação

15.442,81

Em andamento os
procedimentos a teor da
Portaria
1.123/2017/FUNASA

14.404,13

Em andamento os
procedimentos a teor da
Portaria
1.123/2017/FUNASA

7.4

Demonstração da conformidade do cronograma de pagamento de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993
Durante o exercício de 2017 não houve ocorrência referente a processo de

desoneração.

7.5

Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas
pela desoneração da folha de pagamento
Durante o exercício de 2017 não houve ocorrência referente a processo de

desoneração.

7.6

Informações sobre as Ações de Publicidade e Propaganda

Quadro 37 - Despesas com publicidade ocorridas em 2017
Publicidade

Programa/Ação orçamentária

Valores empenhados

Valores pagos

Institucional

10.122.2115.2000.0000

76.305,44

76.305,44

Legal

10.122.2115.2000.0000

5.450,00

5.450,00

Mercadológica

-

-

-

Utilidade pública

-

-

-

Fonte: Funasa/Suest-Pa/ Diadm/Saofi – 03/2018

No exercício de 2017, a Suest-Pa utilizou o valor de oitenta e um mil setecentos e
cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos (R$ 81.755,44) para publicar os resultados de
licitações, portarias de nomeação e destituição de servidores e aposentadorias. Para desenvolver esta
atividade foram utilizados 93% do valor destinado à publicidade.
Em relação à publicidade legal, voltado para publicação de editais em relação a
licitações foram utilizados 7% dos recursos. O valor total aplicado em publicidade significou 1,54%
dos recursos destinados a Suest-Pa.

10

ANEXOS E APÊNDICES

Anexo 1 - Histórico das solicitações de reposição da força de trabalho encaminhadas pela
Quadro 19 – Histórico das Solicitações de reposição da força de trabalho encaminhadas
pela Funasa ao Ministério do Planejamento

ANO

SOLICITAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO

VAGAS

SOLICITAÇÃO DE
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
Autorização

2010/2011

Não houve – Edital de Concurso

de

VAGAS

Contratação

Temporária de profissionais de nível

52

superior para a área de Engenharia -

(NS)

Portaria MP nº 189, de 09/07/2009.

Público Funasa nº 01/2009 em vigor.

Ofício nº 312/Gab/Presi/Funasa de
-

05/12/2011 (Áreas de Engenharia e
Convênios).
Ofício

Ofício nº 149/Gab/Presi/Funasa, de
05/06/2012 encaminhado pelo Aviso nº
2012

1.138/GM/MS, de 10/07/2012. (Proc.
03000.003801/2012-67)

147 (NS)
e
379
(NI)

nº

299/Presi/Funasa

82
(NS)

de

22/10/2012 (Áreas de Engenharia e
Convênios).

612

Ofício nº 311/Direx/Presi/Funasa, de

(NS)

14/11/2012,

em

substituição

ao

anterior.
Nota Técnica nº 01/2013/Cgerh/Deadm,
contendo mais esclarecimentos quanto à

Não

houve

nova

solicitação

solicitação encaminhada pelo Ofício nº

de

311/Direx/Presi/Funasa, de 14/11/2012.

Concurso Público, posto que a anterior
2013

ainda estava sob análise do Ministério

-

Autorização de Contratação Temporária de
excepcional interesse público para as áreas

do Planejamento.

336
(NS)

de Engenharia e Convênios, conforme
autorização concedida pela Portaria
MP/MS nº 195, de 28/05/2013.

Nota Técnica nº 11 Cgerh/Deadm de
27/05/2014, reafirmando a necessidade de
2014

urgente reposição da força de trabalho da

170

Não houve - contratação temporária

Funasa e ainda o acréscimo de vagas para

(NS)

anterior ainda em vigor.

Agente Administrativo no total de 251.
Ofício nº 229/Presi/Funasa, de 27/11/2014.
(Proc. 03000.003801/2012-97)

-

ANO

SOLICITAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO

VAGAS

SOLICITAÇÃO DE
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

VAGAS

Ofício nº 18/Presi/Funasa, de 24/02/2015,
reiterando

a solicitação

de concurso

público;
2015

197
(NS)

Ofício nº 71/Presi/Funasa de 02/04/2015,

e

solicitando reavaliação da proposta de

251

Concurso Público em análise no Ministério

(NI)

-

do Planejamento.
Ofícios nº 108 e 109, ambos de 16/02/2016,
Ofício nº 209/Presi/Funasa de 14/04/2016,
reiterado pelo Ofício nº 353/Presi/Funasa
de 21/07/2016 e pelo Ofício nº 747, de
2016

24/11/2016.
(Proc. 25100.006.335/2016-18)
OBS: Suspensão das autorizações para os

solicitando

autorização

para

realizar

210

contratação temporária para as áreas de

(NS)

Engenharia

e

e

Convênios,

complementação

às

vagas

em
não

251

preenchidas na seleção anterior, reiterado

(NI)

pelo o Ofício nº 354/Presi/Funasa, de

exercícios de 2016 e 2017, conforme Ofício MP

177
(NS)

21/07/2016 e pelo o Ofício nº 746, de

nº 37281 de 28/06/2016.

24/11/2016.
Ofício nº111/Presi/Funasa de 18/05/2017
encaminhado pelo Aviso nº 305 GM/MS de
24/05/2017.

208 NS e
251 NI

-

-

-

-

30
2017

Analistas
Ofício nº 185/Presi/Funasa de 26/06/2017.

de
Infraestrutu
ra

Fonte: Funasa/ Cgpla/03/2018

Anexo 2 - Distribuição Geográfica dos imóveis da União
Quadro 30 - Distribuição Geográfica dos imóveis da União

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

DE
DE

EXERCÍCIO 2017

EXERCÍCIO 2016

97

97

Município de Belém

05

05

Município de Abaetetuba

04

04

Município de Abel Figueiredo

01

01

Município de Alenquer

02

02

Município de Almeirim

01

01

Município de Altamira

05

05

Município de Aveiro

02

02

Município de Barcarena

01

01

Município de Bom Jesus do Tocantins

02

02

Município de Benevides

01

01

Município de Brasil Novo

03

03

Município de Brejo Grande

01

01

Município de Breves

04

04

Município de Cametá

06

06

Município de Capanema

03

03

Município de Castanhal

05

05

Município de Conceição do Araguaia

01

01

Município de Curuá

01

01

Município de Eldorado do Carajás

01

01

Município de Igarapé – Açú

03

03

Município de Igarapé – Miri

02

02

Município de Itaituba

03

03

Município de Itupiranga

01

01

Município de Jacundá

01

01

Município de Jacareacanga

01

01

Município de Marabá

05

05

Município de Marapanim

01

01

Município de Medicilândia

04

04

Município de Moju

01

01

UF – Pa

BRASIL

QUANTIDADE
DE
IMÓVEIS
PROPRIEDADE
DA
UNIÃO
RESPONSABILIDADE DA UJ

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

QUANTIDADE
DE
IMÓVEIS
PROPRIEDADE
DA
UNIÃO
RESPONSABILIDADE DA UJ

DE
DE

EXERCÍCIO 2017

EXERCÍCIO 2016

Município de Monte Alegre

02

02

Município de Nova Ipíxuna

01

01

Município de Novo Repartimento

01

01

Município de Óbidos

01

01

Município de Oriximina

04

04

Município de Palestina

01

01

Município de Parauapebas

01

01

Município de Rio Maria

01

01

Município de Rondon do Pará

01

01

Município de Rurópolis

01

01

Município de Santa Izabel do Pará

01

01

Município de Santarém

02

02

Município de São Domingos do Capim

01

01

Município de São Felix do Xingu

01

01

Município de Soure

02

02

Município de Xinguara

01

01

Município de Vitória do Xingu

02

02

Município de Paragominas

01

01

Município de Goianésia

01

01

97

97

PAÍS 1

-

-

Subtotal Exterior

-

-

Total (Brasil + Exterior)

97

97

Subtotal Brasil
EXTERIOR

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Salog/Sopam/03/2018

Anexo 3 - Imóveis sob a responsabilidade da UPC, Exceto Imóvel Funcional.
Quadro 31 Imóveis sob a responsabilidade da UPC, Exceto Imóvel Funcional

Estado
Conservação

Valor
Histórico

de

Despesa no Exercício

da
Reavaliação

RIP

Data da
Avaliação
Valor

UG

Regime

Nº

Municípios

Valor do Imóvel

Com

Com
Reforma

Manutenção

01

25.5014

0427.00555.500-8

Belém

21

02

977.735.31

-

-

-

1.513.057,51

02

25.5014

0427.00531.500-7

Belém

10

05

12.761,64

-

-

-

-

03

25.5014

0427.00561.500-0

Belém

21

02

41.453,02

-

-

-

-

04

25.5014

-

Belém

10

04

0,01

-

-

-

-

05

25.5014

-

Belém

10

02

0,01

-

-

-

-

06

25.5014

0401.00007.500.4

Abaetetuba

05

04

90.191,80

-

-

-

-

07

25.5014

-

Abaetetuba

05

04

-

-

-

-

-

08

25.5014

-

Abaetetuba

05

04

-

-

-

-

-

09

25.5014

-

Abaetetuba

05

05

-

-

-

-

-

10

25.5014

-

Abel Figueiredo

05

04

-

-

-

-

-

11

25.5014

-

Alenquer

05

-

-

-

-

-

-

12

25.5014

-

Alenquer

05

-

-

-

-

-

-

13

25.5014

-

Almeirim

05

-

-

-

-

-

-

14

25.5014

-

Almeirim

05

-

-

-

-

-

-

15

25.5014

0411.00294.500-3

Altamira

05

-

834.932,03

-

-

-

-

16

25.5014

0411.00301.500-0

Altamira

22

05

92.288,46

-

-

-

-

17

25.5014

0411.00275.500-0

Altamira

22

05

8.250,00

-

-

-

-

18

25.5014

-

Aveiro

05

-

-

-

-

-

-

19

25.5014

-

Aveiro

05

-

-

-

-

-

-

20

25.5014

-

Bom Jesus
Tocantins

21

-

-

21

25.5014

0575.00002.500-7

Bom Jesus
Tocantins

05

-

32.133,39

-

-

-

-

22

25.5014

-

Bom Jesus do
Tocantins

05

-

-

-

-

-

-

23

25.5014

0429.00009.500-5

Benevides

05

-

11.888,60

-

-

-

-

24

25.5014

-

Brasil Novo

05

-

-

-

-

-

-

25

25.5014

-

Brasil Novo

05

-

-

-

-

-

-

26

25.5014

-

Brasil Novo

05

-

-

-

-

-

-

27

25.5014

-

Brejo Grande
do Araguaia

05

-

-

-

-

-

-

28

25.5014

0435.00012.500-6

Breves

10

-

35.314,02

-

-

-

-

29

25.5014

0435.5001.500-1

Breves

05

-

138.529,87

-

-

-

-

30

25.5014

-

Breves

05

-

-

-

-

-

-

31

25.5014

-

Breves

05

-

-

-

-

-

-

Estado
Conservação

Valor
Histórico

de

Despesa no Exercício

da
Reavaliação

RIP

Data da
Avaliação
Valor

UG

Regime

Nº

Municípios

Valor do Imóvel

Com

Com
Reforma

Manutenção

32

25.5014

0441.00010.500-0

Cametá

05

-

96.738,99

-

-

-

-

33

25.5014

-

Cametá

05

-

-

-

-

-

-

34

25.5014

-

Cametá

05

-

-

-

-

-

-

35

25.5014

-

Cametá

05

-

-

-

-

-

-

36

25.5014

-

Cametá

05

-

-

-

-

-

-

37

25.5014

-

Cametá

05

-

-

-

-

-

-

38

25.5014

0443.00021.500-6

Capanema

05

04

13.312,64

-

-

-

-

39

25.5014

0443.00022.500-1

Capanema

05

04

7.200,00

-

-

40

25.5014

0443.00023.500-7

Capanema

05

04

40.214,44

-

-

-

-

41

25.5014

0447.00178.500-3

Castanhal

05

04

113.623,29

-

-

-

-

42

25.5014

0447.00176.500-2

Castanhal

05

04

216.823,04

-

-

-

-

43

25.5014

-

Castanhal

05

04

-

-

-

-

-

44

25.5014

-

Castanhal

05

04

-

-

-

-

-

45

25.5014

-

Castanhal

05

04

-

-

-

-

-

46

25.5014

0453.00142.500-1

Conceição do
Araguaia

21

-

1.890,00

-

-

-

-

47

25.5014

-

Curuá

05

-

-

-

-

-

-

48

25.5014

-

Eldorado dos
Carajás

05

-

-

-

-

-

-

49

25.5014

-

Igarapé Açú

05

-

-

-

-

-

-

50

25.5014

-

Igarapé Açú

05

-

-

-

-

-

-

51

25.5014

-

Igarapé Açú

05

-

-

-

-

-

-

52

25.5014

-

Igarapé Miri

05

-

-

-

-

-

-

53

25.5014

0465.00014.500-9

Igarapé Miri

21

-

3.290,00

-

-

-

-

54

25.5014

0471.00235.500-5

Itaituba

22

04

201.992,31

-

-

-

-

55

25.5014

0471.00291.500-0

Itaituba

05

04

191.430,04

-

-

-

-

56

25.5014

-

Jacareacanga

05

-

-

-

-

-

-

57

25.5014

0475.00004.500-1

Jacundá

10

-

11.021,93

-

-

-

-

58

25.5014

0475.00005.500-7

Jacundá

10

-

10.940,93

-

-

-

-

59

25.5014

-

Itupiranga

05

-

-

-

-

-

-

60

25.5014

0483.00172.500-7

Marabá

05

-

254.729,48

-

-

-

-

61

25.5014

0483.00175.500-3

Marabá

05

-

16.547,06

-

-

-

-

62

25.5014

-

Marabá

05

-

-

-

-

-

-

63

25.5014

-

Marabá

05

-

-

-

-

-

-

64

25.5014

-

Marabá

05

-

-

-

-

-

-

65

25.5014

-

Marapanim

05

-

-

-

-

-

-

66

25.5014

-

Medicilândia

22

-

-

-

-

-

-

Estado
de
Conservação

Valor
Histórico

da
Reavaliação

RIP

Despesa no Exercício

Data da
Avaliação
Valor

UG

Regime

Nº

Municípios

Valor do Imóvel

Com
Reforma

Com
Manutenção

67

25.5014

-

Medicilândia

05

-

-

-

-

-

68

25.5014

-

Medicilândia

05

-

-

-

-

-

-

69

25.5014

-

Medicilândia

05

-

-

-

-

-

-

70

25.5014

-

Nova Ipixuna

05

-

-

-

-

-

-

71

25.5014

0493.00005.500-5

Mojú

12

-

11.305,71

-

-

-

-

72

25.5014

0495.00140.500-6

Monte Alegre

05

-

317.967,00

-

-

-

-

73

25.5014

-

Novo Repartimento

-

04

-

-

-

-

-

74

25.5014

-

Paruapebas

05

-

-

-

-

-

-

75

25.5014

-

Paruapebas

05

-

-

-

-

-

-

76

25.5014

0501.00019.500-6

Obidos

05

-

33.974,98

-

-

-

-

77

25.5014

0505.00021.500-0

Oriximiná

05

-

506.381,93

-

-

-

-

78

25.5014

0505.00022.500-5

Oriximiná

05

-

60.266,70

-

-

-

-

79

25.5014

0505.00023.500-0

Oriximiná

22

-

21.592,53

-

-

-

-

80

25.5014

-

Oriximiná

05

-

-

-

-

-

-

81

25.5014

-

Oriximiná

05

-

-

-

-

-

-

82

25.5014

-

Oriximiná

05

-

-

-

-

-

-

83

25.5014

0573.00009.500-9

Rondon

05

-

7.163,75

-

-

-

-

84

25.5014

056.9.00002.500-2

Rio Maria

10

-

2.131,50

-

-

-

-

85

25.5014

-

Palestina

05

-

-

-

-

-

-

86

25.5014

-

Rurópolis

05

-

-

-

-

-

-

87

25.5014

0535.00100.500-0

Santarém

05

03

1.541.113,08

-

-

-

-

88

25.5014

0543.00006.500-0

14

-

1.980,00

-

-

-

-

89

25.5014

0545.00013.500-5

S. Felix
Xingu

10

-

46.856,60

-

-

-

-

90

25.5014

0557.00010.500-2

Soure

05

-

4.613,73

-

-

-

-

91

25.5014

-

Soure

05

-

-

-

-

-

-

92

25.5014

0561.00017.500-9

Tucurui

05

-

5.940,00

-

-

-

-

93

25.5014

0571.00015.500-5

Xinguara

10

-

2.047,65

-

-

-

-

94

25.5014

Vitória do
Xingu

05

-

-

-

-

-

-

95

25.5014

Goianésia do Pará

10

-

1.200,00

-

-

-

0627.00002.500-3

S. Domingos do
Capim

Total
Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Salog/Sopam – 03/2018

-

1.513.057,51
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1
1

2016

ESPECIFICAQAO
Despesas Orgamentérias

Ordinérias

Ordinérias

Vinculadas

Vinculadas

(-) Dedugoes da Receita Orgamentaria

Resultantes da Execugao Orgamentaria
Sub-repasse Reoebido
lndependentes da Execugao Orgamentaria

Transferéncias Recebidas para Pagamento de RP

E“/"SSAO

PAGINA
1

O1/O2/2018

DISPENDIOS
2017

Receitas Orgamentarias

Transferéncias Financeiras Recebidas

PER'ODO
Anual

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS
ESPECIFICAQAO

EXERCICIO
2017

Seguridade Social (Exceto RGPS)
2.468.842,65

2.440.756,02 Transferéncias Financeiras Concedidas

2.338.642,92

2.127.958,32

Resultantes da Execugao Orgamentaria

2.338.642,92

2.127.958,32

lndependentes da Execugao Orgamentaria

130.199,73

312.797,7O

130.199,73

312.797,7O

Aporte ao RPPS

Movimento de Saldos Patrimoniais

2017

2016

2.608.874,91

2.322.569,74

2.608.874,91

2.322.569,74

2.608.874,91

2.322.569,74

18,08
18,08
18,08

Aporte ao RPPS
Aporte ao RGPS

Aporte ao RGPS

Recebimentos Extraorgamentérios
lnscrigao dos Restos a Pagar Processados
lnscrioao dos Restos a Pagar Néo Processados

273.151,59

187.912,69 Despesas Extraorgamentérias

6.689,72
266.443,79

187.912,69

Depositos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorgamentarios
Arrecadagao de Outra Unidade

Saldo do Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

152.945,39

311.861,26

135.701,25

311.861,26

Pagamento dos Restos a Pagar Processados
Pagamento dos Restos a Pagar Nao Processados

Depositos Restituiveis e Valores Vinculados
18,08

17.244,14

Outros Pagamentos Extraorgamentarios

18,08
178.191,45

183.953,74 Saldo para o Exercicio Seguinte

158.347,31

178.191 ,45

183.953,74

158.347,31

178.191,45

2.920.185,69

2.812.622,45

2.920.185,69

Caixa e Equivalentes de Caixa

2.812.622,45 TOTAL

178.191,45
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EXERCICIO
2017

‘ I

E“/"SSAO

‘I

O1/O2/2018

PERIODO
Anual

F’/-\G'N/-\ L
1

VA‘-ORES EM UMDADES DE REA‘-

RECEITA
RECEITAS ORQAMENTARIAS

RECEITAS CORRENTES
Receitas Tributérias

lmpostos
Taxas
Contribuigoes de Melhoria

Receitas de Contribuigoes
Contribuicoes Sociais
Contribuigoes de lntervencao no Dominio Economico

Cont. Entidades Privadas de Servico Social Formacao Profis.
Receita Patrimonial
Exploracao do Patrimonio lmobiliario do Estado

Valores Mobiliarios
Delegacao de Servicos Pﬂblicos
Exploracao de Recursos Naturais
Exploracao do Patrimonio lntangivel
Cessao de Direitos
Demais Receitas Patrimoniais

Receita Agropecuéria
Receita Industrial
Receitas de Servigzos
Servigos Administrativos e Comerciais Gerais
Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte
Servicos e Atividades Referentes a Saude
Servigos e Atividades Financeiras
Outros Servicos
Transferéncias Correntes
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
lndenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos
Bens, Direitos e Valores lncorporados ao Patrimonio Publico
Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL
Operagoes de Crédito
Operacoes de Crédito - Mercado lnterno
Operacoes de Crédito - Mercado Externo
Alienagéo de Bens
Alienacao de Bens Moveis
Alienacao de Bens lmoveis
Alienagao de Bens lntangiveis
Amortizagéo de Empréstimos
Transferéncias de Capital
Outras Receitas de Capital

PREVISAO INICIAL

PREVISAO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

a

SALDO

. 5%
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PAGINA
2

‘ I

E

VA‘-ORES EM UMDADES DE REA‘-

RECEITA
1

RECEITAS ORQAMENTARIAS

.~

-

PREVISAO INICIAL

PREVISAO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

lntegralizacao do Capital Social
Resultado do Banco Central do Brasil

Remuneracao das Disponibilidades do Tesouro Nacional
Resgate de Tltulos do Tesouro Nacional
Demais Receitas de Capital
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCTCIOS ANTERIORES
SUBTOTAL DE RECEITAS

REFINANCIAMENTO
Operagoes de Crédito - Mercado lnterno
Mobiliaria
Contratual

Operagoes de Crédito - Mercado Externo
Mobiliaria
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO
DEFICIT

2.608.874,91

2.608.874,91

TOTAL
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISAO ATUALIZADA

2.608.874,91

2.608.874,91

Créditos Adicionais Abertos com Superavit Financeiro
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadacao
Créditos Cancelados Liquidos
Créditos Adicionais Reabertos

DESPESA
I

DESPESAS ORQAMENTARIAS

DESPESAS CORRENTES

.~

.~

DOTAQAO INICIAL

DOTAQAO ATUALIZADA

-

Pessoal e Encargos Sociais

-

Juros e Encargos da Divida

-

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

-

lnversées Financeiras

-

-

RESERVA DO RPPS

-

~

r

AMORTIZAQAO DA DIVIDAI REFINANCIAMENTO
Amortizagao da Divida lnterna

-

-

Divida Mobiliaria

-

Outras Dlvidas

-

Amortizagéo da Divida Externa
Divida Mobiliaria

DESPESAS PAGAS

SALDO DA DOTAQAO

2.342.431 ,12

2.335.741 ,40

-2.608.874,91

2.608.874,91

2.342.431,12

2.335.741,40

-2.608.874,91

2.608.874,91

2.342.431,12

2.335.741,40

-2.608.874,91

-

RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBTOTAL DAS DESPESAS

DESPESAS LIQUIDADAS

2.608.874,91

-

lnvestimentos
Amortizagéo da Divida

DESPESAS EMPENHADAS

-

1
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Anual

F’/-\G'N/-\ E
3

VA‘-DRES EM DN'DADES DE REA‘-

DESPESA
DESPESAS ORQAMENTARIAS

DOTAQAO INICIAL

Outras Dlvidas

DOTAQAO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

SALDO DA DOTAQAO

-

-

-

-

-

-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

-

-

2.608.874,91

2.342.431,12

2.335.741,40

-2.608.874,91

TOTAL

-

-

2.608.874,91

2.342.431,12

2.335.741,40

-2.608.874,91

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUQAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
I
DESPESAS ORQAMENTARIAS

INSCRITOS EM EXERCICIOS
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERUCIO

LIQUIDADOS

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

ANTERIOR

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais

1.552.274,18

187.912,69

135.701,25

135.701,25

-

-

-

-

Juros e Encargos da Divida

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

1.552.274,18

187.912,69

135.701 ,25

135.701,25

DESPESAS DE CAPITAL
lnvestimentos

-

-

-

-

lnversoes Financeiras

-

-

-

-

Amortizagéo da Divida

-

-

-

-

1.552.274,18

187.912,69

135.701,25

135.701,25

TOTAL

52.650,81

1.551.834,81

52.650,81

1.551.834,81

52.650,81

1.551.834,81

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUQAO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORCAMENTARIAS
DESPESAS CORRENTES

INSCRITOS
EM EXERCICIOS
ANTER|ORES

'NSDR'TDS
EM 31 DE
DEZEMDRD DD
EXERCICIO
ANTERIOR

PAGOS

CANCELADOS

4.233.448,27

-

-

-

-

-

Juros e Encargos da Divida

-

-

-

Outras Despesas Correntes

4.233.448,27

-

-

-

-

-

Pessoal e Encargos Sociais

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

-

-

-

lnversoes Financeiras

-

-

-

-

-

-

4.233.448,27

-

-

Amortizagéo da Divida
TOTAL

SALDO
8.362,29

4.225.085,98

8.362,29

4.225.085,98

8.362,29

4.225.085,98
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1
1

ATIVO CIRCULANTE

1I

PERIODO

Ell/"SSAO

‘I

F’/-\G'N/-\
1

01/02/2018

Anual

i

VA‘-ORES EM UMDADES DE REA‘PASSIVO

2017
3.296.506,61
158.347,31

Caixa e Equivalentes de Caixa

2017

| I

ATIVO
ESPECIFICAQAO

EXERCICIO

2016

ESPECIFICAQAO

7.280.211,98 PASSIVO CIRCULANTE
178.191,45

Créditos a Curto Prazo

2017

2016

4.266.448,00

4.285.364,71

4.231 .775,70

4.233.448,27

34.672,30

51.916,44

4.266.448,00

4.285.364,71

Obrigagoes Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

3.976.953,73

lnvestimentos e Aplicagoes
"
Temporérias a Curto P razo
Estoques

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigagoes Fiscais a Curto Prazo

3.138.159,30

3.125.066,80

VPDs Pagas Antecipadamente

Obrigagoes de Repartigao a Outros Entes

Provisoes a Curto Prazo

Ativos N50 Financeiros Mantidos para Venda
ATIVO NAO CIRCULANTE

Demais Obrigagoes a Curto Prazo
21.314.096,12

21 .973.943,42 PASSIVO NAO CIRCULANTE

Obrigagoes Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo

Ativo Realizével a Longo Prazo
Estoques

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

lnvestimentos

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Participaooes Permanentes

Obrigagoes Fiscais a Longo Prazo

Propriedades para lnvestimento

Provis6es a Longo Prazo

Propriedades para lnvestimento

Demais Obrigagoes a Longo Prazo

(-) Depreciagao Acumulada de Propriedades p/ lnvestimentos

Resultado Diferido
TOTAL DO PASSIVO EXlGlVEL

(-) Redugao ao Valor Rec. de Propriedades para lnvestimentos
lnvestimentos do RPSS de Longo Prazo

lnvestimentos do RPSS de Longo Prazo

ESPECIFICAQAO

(-) Redugao ao Valor Recuperavel de lnvestimentos do RPPS
Demais lnvestimentos Permanentes

2016

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

Demais lnvestimentos Permanentes

" ao Valor Recuperavel de
( - ) Redugao

2017

Patrimonio Social e Capital Social
Reservas de Capital

D emais In vest. P erm.

lmobilizado

Ajustes de Avaliagﬁo Patrimonial
21.314.096,12

21 .973.943,42

14.620.720,67

15.132.602,44

Bens Moveis

18.948.997,17

18.228.429,24

(-) Depreciagao/Amortizagao/Exaustao Acum. de Bens Moveis

-4.328.276,5O

-3.095.826,8O

Bens Moveis

(-) Reduoao ao Valor Recuperavel de Bens Moveis
Bens lmoveis
Bens lmoveis
(-) Depr./Amortizaoao/Exaustao Acum. de Bens lmoveis
(-) Redugao ao Valor Recuperavel de Bens lmoveis
lntangivel
Softwares
Softwares
( )Amortizag;ao Acumulada de Softwares
( ) Redugao ao Valor Recuperavel de Softwares
Marcas, Direitos e Patentes lndustriais
Marcas, Direitos e Patentes lndustriais
( )Amortizagao Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind

6.693.375,45

6.841 .340,98

6.945.247,62

6.945.247,62

-251.872,17

-103.906,64

Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados

20.344.154,73

Resultado do Exerclcio

-647.964,63

-1.685.258,85

Resultados de Exerclcios Anteriores

24.968.790,69

29.118.544,36

Ajustes de Exercicios Anteriores

-3.976.671,33

-2.464.494,82

20.344.154,73

24.968.790,69

24.968.790,69

(-) Agoes I Cotas em Tesouraria

TOTAL no PATRlMONl0 LlQUlDO

~ S“ QAg
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EXERCICIO

PERIODO 4

2017

Anual

Ell/"SSAO

‘I

01/02/2018

F’/-\G'N/-\
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAQAO

2017

2016
ESPECIFICAQAO

2017

2016

( ) Reducao ao Valor Recuperavel de Marcas, Direitos e Pat.

Direitos de Uso de lmoveis
Direitos de Uso de lmoveis
(-) Amortizagao Acumulada de Direito de Uso de lmoveis

( ) Reducao ao Valor Recuperavel Direito de Uso de lmoveis
Diferido
TOTAL DO ATIVO

24.61 O.602,73

29.254.155,40 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO L1QUlDO

24.610.602,73

ATIVO

29.254.155,4O

PASSIVO

ESPECIFICAQAO

2017

ATIVO FINANCEIRO

2016

158.347,31

ATIVO PERMANENTE

24.452.255,42

ESPECIFICAQAO

2017

178.191,45 PASSIVO FINANCEIRO

2016

6.084.726,60

6.025.551 ,58

18.525.876,13

23.228.603,82

29.075.963,95 PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL

Quadro de Compensagoes
ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAQAO

ESPECIFICAQAO
2017

2016

2017

ESPECIFICAQAO / Saldo dos Atos Potenoiais Ativos

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS
Execugao dos Atos Potenoiais Ativos
Garantias e Contragarantias Recebidas a Exeoutar

397.373,88

329.671,98 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

5.660.969,15

3.572.099,47

397.373,88

329.671 ,98

5.660.969,15

3.572.099,47

397.373,88

329.671,98

5.660.969,15

3.572.099,47

5.660.969,15

3.572.099,47

Execuoao dos Atos Potenoiais Passivos
Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut

Direitos Conveniados e Outros lnstrumentos Cong

Obrigacoes Conveniadas e Outros lnstrum Congén

Direitos Contratuais a Exeoutar

Obrigagoes Contratuais a Exeoutar

Outros Atos Potenoiais Ativos a Executar

Outros Atos Potenoiais Passivos a Executar

TOTAL

2016

ESPECIFICAQAO / Saldo dos Atos Potenoiais Passivos

397.373,88

329.671,98 TOTAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANQO PATRIMONIAL
DESTINAQAO DE RECURSOS

SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinérios
Recursos Vinculados
Seguridade Social (Exceto RGPS)

TOTAL

-5.926.379,29
-5.926.379,29

-5.926.379,29
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EXERCICIO
2017

‘ I

PERIODO
Anual

E“/"SSAO

‘I

F’/-\G'N/-\

O1/O2/2018

VA‘-ORES EM UMDADES DE REA‘201 7

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAQDES

INGRESSOS

201 6
-19.844,14

-5.762,29

2.468.860,73

2.440.756,02

2.468.860,73

2.440.756,02

2.468.842,65

2.440.756,02

Receitas Derivadas e Originérias
Receita Tributaria

Receita de Contribuigées
Receita Agropecuaria
Receita Industrial

Receita de Servigos
Remuneragao das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originarias

Transferéncias Correntes Recebidas
lntergovernamentais
Dos Estados e/ou Distrito Federal

Dos Municipios
lntragovernamentais
Outras Transferéncias Correntes Recebidas

Outros lngressos das Operagﬁes
lngressos Extraorgamentarios
Transferéncias Financeiras Recebidas

Arrecadagao de Outra Unidade
DESEMBOLSOS

- 2.488.704,87

2.446.518,31

Pessoal e Demais Despesas

- 2.461 .967,77

2.442.296,39

- 2.461.967,77

2.442.296,39

18,08

Legislativo
Judiciario
Essencial a Justiga
Administragao
Defesa Nacional
Seguranga Ptiblica
Relagées Exteriores
Assisténcia Social
Previdéncia Social
Sande
Trabalho
Educagao
Cultura
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Habitagao
Saneamento
Gestao Ambiental
Ciéncia e Tecnologia
Agricultura
Organizagao Agraria
lndustria
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EXERCICIO
2017
Ell/"SSAO

O1/O2/2018

PER'ODO
Anual
F’/-\G'N/-\

‘ I

2

VA‘-ORES EM UMDADES DE REA‘2017

2016

Comércio e Servicos

-

Comunicacoes

-

Energia

-

Transporte

-

Desporto e Lazer

-

Encargos Especiais

-

(+/-) Ordens Bancarias nao Sacadas - Cartao de Pagamento

-

Juros e Encargos da Divida

-

Juros e Correcao Monetaria da Divida lnterna

-

Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa

-

Outros Encargos da Divida
Transferéncias Concedidas
lntergovernamentais

A Estados e/ou Distrito Federal
A Municipios
lntragovernamentais

Outras Transferéncias Concedidas
Outros Desembolsos das Operagoes
Dispéndios Extraorcamentarios
Transferéncias Financeiras Concedidas
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

-9.474,88

-9.474,88
-17.262,22
-17.244,14
-18,08
-

-

Amortizagﬁo de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

-

Outros lngressos de lnvestimentos

-

-

Aquisigao de Ativo N50 Circulante

-

Concesséo de Empréstimos e Financiamentos

-

Outros Desembolsos de lnvestimentos

-

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS
Operagoes de Crédito

-

-

lntegralizagéo do Capital Social de Empresas Estatais

-

Transferéncias de Capital Recebidas

-

lntergovernamentais

-

Dos Estados e/ou Distrito Federal

-

Dos Municipios

-

lntragovernamentais

-

Outras Transferéncias de Capital Recebidas

-

Outros lngressos de Financiamento

DESEMBOLSOS
Amortizagéo I Refinanciamento da Divida
Outros Desembolsos de Financiamento
GERAQAO LlQUlDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-4.221,92

-

Alienagéo de Bens

DESEMBOLSOS

-4.221,92

-

-

-19.844,14

-5.762,29
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EXE2%?;C'O

1I

EMISSAO
O1/O2/2018

‘ I

PEAR'ODO
1
nual
PAGINA
3

L

VALORES EM UNIDADES DE REAL

2017

2016

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

178.191,45

183.953,74

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

158.347,31

178.191,45

%
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EXERCICIO
2017

E“/"SSAO

O1/O2/2018

PERIODO
Anual

‘ I

F’/-\G'N/-\

‘ I

1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAQDES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2017
VARIAQDES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

2016

8.221.141,94

2.467.516,80

Transferéncias e De|ega<_;:6es Recebidas

2.469.859,27

2.440.756,02

Transferéncias lntragovernamentais

2.468.842,65

2.440.756,02

lmpostos, Taxas e Contribuigoes de Melhoria

lmpostos
Taxas
Contribuigﬁes de Melhoria

Contribuigﬁes
Contribuigées Sociais
Contribuigﬁes de lntervengéo no Dominio Econémico

Contribuigéo de lluminagéo Publica
Contribuigées de lnteresse das Categorias Profissionais
Exploragéo e Venda de Bens, Servigos e Direitos

Venda de Mercadorias
Vendas de Produtos
Exploragéo de Bens, Direitos e Prestagéo de Servigos

Variagées Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos
Juros e Encargos de Mora

Variagées Monetérias e Cambiais
Descontos Financeiros Obtidos
Remuneragéo de Depésitos Bancérios e Aplicagées Financeiras
Aportes do Banco Central
Outras Variagées Patr. Aumentativas Financeiras

Transferéncias lntergovernamentais
Transferéncias das lnstituigées Privadas
Transferéncias das lnstituigées Multigovernamentais
Transferéncias de Consércios Pl]b|iCOS
Transferéncias do Exterior
Execugéo Orgamentéria Delegada de Entes
Transferéncias de Pessoas Fisicas
Outras Transferéncias e Delegagées Recebidas
Valorizagéo e Ganhos cl Ativos e Desincorporagiio de Passivos

1.016,62
5.751 .264,59

26.760,78

5.742.902,3O

26.760,78

Reavaliagéo de Ativos
Ganhos com Alienagéo
Ganhos com lncorporagéo de Ativos
Ganhos com Desincorporagéo de Passivos

8.362,29

Reverséo de Redugéo ao Valor Recuperével
Outras Variagées Patrimoniais Aumentativas
Variagéo Patrimonial Aumentativa a Classificar
Resultado Positivo de Participagées
Operagées da Autoridade Monetéria

18,08
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PERIODO
Anual

I I
I I

PAGINA
2

VA‘-ORES EM UMDADES DE REA‘-

VARIAQDES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2017

2016

Reversao de Provisoes e Ajustes para Perdas
Diversas Variagoes Patrimoniais Aumentativas
VARIAQOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

18,08
8.869.106,57

4.152.775,65

50.767,75

55.180,70

Pessoal e Encargos

Remuneraoao a Pessoal
Encargos Patronais
Beneficios a Pessoal

Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Beneficios Previdenciarios e Assistenciais
Aposentadorias e Reformas

Pensoes
Beneficios de Prestagao Continuada
Beneficios Eventuais

Politicas Ptlblicas de Transferéncia de Renda
Outros Benefioios Previdenciarios e Assistenciais
Uso de Bens, Servigos e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo

50.767,75

55.180,70

3.817.586,79

4.097.101,45

50.776,3O

72.800,65

Servigos

2.386.395,26

2.351.701,79

Depreciagao, Amortizagéo e Exaustao

1.380.415,23

1.672.599,01

Variagoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Empréstimos e Finanoiamentos Obtidos
Juros e Encargos de Mora
Variagoes Monetarias e Cambiais
Descontos Financeiros Concedidos
Aportes ao Banco Central
Outras Variaooes Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Transferéncias e Delegagoes Concedidas
Transferéncias lntragovernamentais

5.000.009,63
18,08

Transferéncias lntergovernamentais
Transferéncias a lnstituigoes Privadas
Transferéncias a lnstituigoes Multigovernamentais
Transferéncias a Consoroios Ptlblicos
Transferéncias ao Exterior
Execugao Orgamentaria Delegada a Entes
Outras Transferénoias e Delegaooes Concedidas
Desvalorizagéo e Perda de Ativos e lncorporagao de Passivos

4.999.991 ,55
282,40

Reavaliagao, Redugao a Valor Recuperavel e Ajustes p/ Perdas
Perdas com Alienaoao
Perdas lnvoluntarias
lncorporagao de Passivos
Desincorporaoao de Ativos

282,40
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EXERCICIO
2017
Ell/"SSAO
01/02/2018

PER'ODO
Anual
II

F’/-\G'N/-\
3

VA‘-ORES EM UMDADES DE REA‘-

VARIAQDES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2017
Tributérias

2016
-

lmpostos, Taxas e Contribuigoes de Melhoria

-

Contribuigoes

-

Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Servigos Prestados

-

Custo das Mercadorias Vendidas

-

Custos dos Produtos Vendidos

-

Custo dos Servigos Prestados

-

Outras Variagoes Patrimoniais Diminutivas

460,00

Premiagoes

-

Resultado Negativo de Participagoes

-

Operagoes da Autoridade Monetaria

-

lncenﬁvos

-

Subvengoes Econémicas

-

Participaooes e Contribuigoes

-

Constituigao de Provisoes

493,50

460,00

493,50

-647.964,63

-1.685.258,85

Diversas Variagoes Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PER1ODO

VARIAQDES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
2017

2016

