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APRESENTAÇÃO

O presente documento trata do Relatório de Gestão do exercício 2017 da Superintendência
Estadual da Fundação Nacional de Saúde na Paraíba. Foi elaborado com base na legislação vigente,
composta pela Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União - 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
n°65/2018 e Portaria CGU n° 500 de 08 de março de 2016, que definem as Unidades de Prestação
de Contas (UPC) responsáveis por apresentar o Relatório de Gestão e o Processo Anual de Contas do
exercício de 2017.
Além dos referidos atos normativos, orientações complementares, editadas pela CGU, a
Superintendência Estadual seguiu instruções contidas no Roteiro de Elaboração para o Relatório de
Gestão/2017 elaborados pela Equipe da Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação (CGPLA),
da Fundação Nacional de Saúde (Funasa- PRESIDÊNCIA).
Para a elaboração do presente Relatório Anual houve a participação de todas as divisões,
serviços, seções e setores integrantes da estrutura regimental desta Superintendência Estadual, no
fornecimento das informações necessárias.
Destacamos que no exercício 2017, a SUEST-PB realizou atividades que agregaram valor a
sociedade paraibana, citamos como exemplo: Acompanhamento na elaboração de Planos Municipais
de Saneamento Básico, representação em comitês de bacias hidrográficas, realização de capacitações
do controle da qualidade da água. Acompanhou, ainda, as seguintes ações: Melhorias habitacionais
para o controle da doença de Chagas; Sistema de esgotamento sanitário, Melhorias sanitárias
domiciliares, Sistema de abastecimento de água, Sistema de resíduos sólidos.
Importe o destaque da participação da UPC no desenvolvimento de ações complementares ao
projeto da transposição do Rio São Francisco, de modo especial, a necessidade de finalização do
sistema de esgotamento sanitário da cidade de Monteiro-PB, onde as águas, provenientes do Rio São
Francisco, desembocam no leito do Rio Paraíba, integrante do eixo leste do projeto, amenizando os
efeitos nefastos do longo período de estiagem. Evitando o colapso do abastecimento de água, para
consumo humano, de grandes centros urbanos a exemplo da cidade de Campina Grande, segunda
maior cidade do estado da Paraíba.
Como dificuldades no exercício a UPC pode destacar a crise político-econômica que o país
atravessa, gerando restrições orçamentarias, bem como, a carência de pessoal na unidade.
Todos os itens exigidos pela legislação foram detalhados no relatório, exceto aqueles que não
se aplicam à natureza jurídica da Funasa, aqueles que não são competência da UPC responder, bem
como, os que não registraram ocorrência durante o exercício, como se segue:

ITEM – NÃO SE APLICA NA UPC

JUSTIFICATIVA

As
Superintendências
Estaduais
não
têm
Desempenho Orçamentário / Execução física e responsabilidade sobre nenhum nível de programação
financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de definida no Plano Plurianual 2016 – 2019, portanto os
responsabilidade da unidade
itens referentes a Programas, Objetivos e Ações NÃO
SE APLICAM A ESTA UPC
Visão Gerencial dos instrumentos de transferências e
dos montantes transferidos.
Atuação da Unidade de auditoria interna.

Responsabilidade da Presidência da FUNASA.
Responsabilidade da Presidência da FUNASA.
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Atividade de Correição e Apuração de Ilícitos
Administrativos
Gestão da Tecnologia da Informação.

Responsabilidade da Presidência da FUNASA.
Responsabilidade da Presidência da FUNASA.

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA UNIDADE JURISDICIONADA

Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos
imóveis.
Informações sobre imóveis locados de terceiros.
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RELATÓRIO DE GESTÃO - 2017

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 n° 8.867, de 03 de outubro de 2016, que aprovou o novo 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.
A Funasa é dirigida por um Presidente, que é auxiliado por um Diretor Executivo e três
Diretores de Departamento, nomeados por indicação do Ministro de Estado da Saúde, na forma da
legislação em vigor. 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), Sistemas de Resíduos Sólidos (SRS),
Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas (MHCDC) e Melhorias Sanitárias
Domiciliares (MSD) - a FUNASA é uma das instituições do governo federal responsável em
promover a inclusão social por meio de ações de saneamento para prevenção e controle de doenças.
A sua atuação em saúde pública e saneamento no Brasil é bastante intensa e de grande importância,
conta com a mais antiga e contínua experiência em ações de saneamento no país, apoiando,
financiando ou executando obras a partir de critérios epidemiológicos, sócio-econômicos 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.
Atualmente, a Funasa busca a redução de riscos à saúde, financiando a universalização dos
sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos urbanos.
Promovendo ainda ações de melhorias sanitárias domiciliares, cooperação técnica e ações de
saneamento rural, contribuindo para a saúde da população.
No que se refere ao Serviço de Saúde Ambiental (SESAM), desenvolve ações que considerem
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 que considerem, ainda, a necessidade da adoção de estratégias de gestão que
incluam a implementação de padrões e procedimentos preconizados na legislação.
São atividades realizadas pelo Sesam da Superintendência da Paraíba, dentre outras, a
implementação de ações relacionadas à garantia da qualidade da água em articulação com os
responsáveis titulares pelos serviços públicos de abastecimento de água para consumo humano,
órgãos de meio ambiente, Estado e Municípios, conforme procedimentos e padrão de potabilidade
estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Dentre essas ações, a Equipe realiza treinamentos/
capacitações, apoia na implementação de tratamento de água, apoia as ações de controle e vigilância
13

da qualidade da água, realiza análises de água voltadas ao consumo humano e inspecionam sistemas
com o objetivo de detectar pontos de melhoria. São ações desempenhadas especialmente nas
comunidades de interesse especial do governo bem como nas áreas com programas e projetos
financiados pela Funasa.
Para fortalecimento das ações da Funasa, a Seção de Educação em Saúde Ambiental
(SADUC) tem o papel de contribuir efetivamente na formação e no desenvolvimento da consciência
crítica do cidadão, estimulando a participação, o controle social e a sustentabilidade socioambiental,
utilizando entre outras estratégias, a mobilização social, a comunicação educativa/informativa e a
formação permanente.
Alguns eixos de atuação da Educação em Saúde Ambiental que vêm sendo implementados
são: Apoio técnico na elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (convênios) e o apoio
técnico e financeiro a projetos de entidades governamentais (municípios, estados e Distrito Federal),
voltados às ações de educação em saúde ambiental para a promoção da saúde, além da contribuição
com a melhoria da qualidade de vida de comunidades rurais e diferentes grupos residentes em
comunidades ribeirinhas, remanescentes de quilombos, reservas extrativistas, assentamentos da
reforma agrária; áreas de vulnerabilidade socioambiental; na região do semiárido brasileiro e outras
em situações de secas e estiagens prolongadas; em áreas de riscos ocasionados por desastres naturais
e em municípios beneficiados com programas e projetos da Funasa.
A Funasa vem se estruturando para apoiar estados, municípios e Distrito Federal nas ações de
resposta aos desastres ocasionados por inundações, de forma complementar. As ações são voltadas
para o atendimento à população exposta às situações causadas por inundações, contribuindo para o
fortalecimento das estratégias do Ministério da Saúde capazes de mitigar os impactos negativos
relacionados a saúde em áreas urbanas e rurais, de maneira a potencializar a capacidade de resposta
frente a estas situações. Essas ações de resposta aos desastres também estão sendo fortalecidas no
âmbito das situações de seca e estiagem.
Além das ações descritas, o SESAM tem o objetivo de divulgação dos Editais de Fomento às
Pesquisas nas áreas da Saúde Ambiental.
Outras ações estratégicas do Serviço de Saúde Ambiental da Superintendência da Paraíba são
o levantamento de dados e indicadores de saúde, para priorizar ações e verificar externalidades dos
serviços de saneamento fomentados pela Funasa. Também viabiliza o fomento aos debates e
compartilhamento de conhecimentos, realizando eventos e reuniões técnicas, bem como participando
dos eventos semelhantes fomentados pelos órgãos parceiros.
É válido salientar que nem sempre é possível avaliar o impacto das ações da UPC, porque por
mais que incluamos ou beneficiemos uma certa população com os serviços de saneamento e ações de
saúde ambiental, outros fatores condicionantes e determinantes da saúde poderão continuar
margeando essa mesma população de uma sociedade justa e igualitária.
No exercício de 2017 foi publicada a portaria n° 917, de 26 de junho de 2017 que dispôs sobre
o Planejamento Estratégico da FUNASA e suas rotinas de revisão e acompanhamento. Abaixo
listamos os referenciais estratégicos da Fundação:

Missão
Promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de
saneamento e saúde ambiental.
• Visão de Futuro
•
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Até 2030, a Funasa, integrante do SUS, será uma instituição de
referência nacional e internacional nas ações de saneamento e saúde
ambiental, contribuindo com as metas de universalização do
saneamento no Brasil.
• Valores
• Ética;
• Equidade;
• Transparência;
• Eficiência, Eficácia e Efetividade;
• Valorização dos servidores;
• Compromisso socioambiental.
• Objetivos Estratégicos
•OE 1 - Promover o acesso às ações e serviços de saneamento básico
com vistas à universalização e a promoção da saúde.
•OE 2 - Contribuir para a redução dos fatores de riscos à saúde
ocasionados pelas condições inadequadas de saneamento e saúde
ambiental, em especial nas populações acometidas por inundações,
secas e estiagens. II - Habilitadores: Objetivos que precisam ser
aprimorados para habilitar o atingimento dos objetivos de resultado
esperados.
•OE 3 - Promover o fortalecimento institucional, por meio do
desenvolvimento tecnológico aplicável às ações de saneamento e
saúde ambiental, incrementando medidas que possibilitem a atuação
em regime de parceria e cooperação nacional e internacional.
•OE 4 - Promover ações de educação em saúde ambiental com vistas
a redução de risco e de vulnerabilidade a saúde da população.
•OE 5 - Apoiar ações de vigilância e controle da qualidade da água
para consumo humano em consonância com o Subsistema de
Vigilância em Saúde Ambiental.
•OE 6 - Promover a sustentabilidade das ações e serviços financiados
pela Funasa.
•OE 7 - Coordenar a implementação do Programa Nacional de
Saneamento Rural.
•OE 8 - Avaliar o impacto das ações de saneamento e saúde ambiental
promovidas pela Funasa nas condições de saúde e inclusão social da
população. III - Objetivos de suporte: Objetivos que darão o suporte
para o atingimento dos demais objetivos:
•OE 9 - Promover as melhorias nos processos de trabalho da
FUNASA.
•OE 10 - Implementar práticas contemporâneas de gestão de pessoas.
•OE 11 - Implantar Gestão do Conhecimento.
•OE 12 - Implantar Política de Gestão da Informação.
•OE 13 - Implementar o Plano de Comunicação Institucional.
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•OE 14 - Implantar Modelo de Governança, Controles e Gestão de
Riscos.
•OE 15 - Promover a melhoria das condições físicas da Funasa.

1.2. Ambiente de Atuação

A Lei Federal nº 11.445/2007 regulamentada pelo Decreto nº 7.217/2010 estabelece que a
responsabilidade pelo planejamento do saneamento básico da população é competência do município,
que poderá ser realizada pelos Serviços Autônomos ou Municipais de Água e Esgoto (SAAE), ou
ainda os municípios poderão delegar esta organização, regulação, fiscalização e prestação, nos termos
do art. 241 da Constituição Federal e da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.
A atuação da Funasa tendo em vista os dispositivos legais supracitados abrange o apoio
técnico e financeiro aos municípios.
Depreende-se assim que o público-alvo da Funasa é composto por uma parcela da população
brasileira com alta vulnerabilidade social e em condições sanitárias precárias.
Nesse contexto, a Funasa dispõe de programas institucionais que visam atender aos pequenos
municípios, reconhecendo para tanto as necessidades das populações carentes, bem como
proporcionar melhoria da qualidade de vida às populações rurais, reservas extrativistas, comunidades
remanescentes de quilombos e ribeirinhas, respeitando para tanto os aspectos sociais dessas
populações.
Considerando a grande dimensão do país e as especificidades de cada região, a FUNASA
possui superintendências estaduais em todos os estados da federação. A SUEST/FUNASA/PB, como
as demais superintendências, busca atuar de forma assertiva junto ao seu público-alvo, formando
parcerias que atendam aos anseios da população paraibana.
Destacamos como principais parceiros da UPC: Associação de Apoio os Assentamentos e
Comunidades Afro Descendentes – AACADE, Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador
Humberto Lucena – Cruz Vermelha – CVB/HEETSHL, Ministério Público da Paraíba, Serviço
Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Alagoinha/PB, Federação das Associações de Municípios
da Paraíba – FAMUP, Ministério Público Federal, Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos
Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia – SEIRHMACT, Agência Executiva
de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA, Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa,
Companhia de Água e Esgoto da Paraíba – CAGEPA, Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba,
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba – CBH-PB, Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral
Norte do Estado da Paraíba – CBH-LN, Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul do Estado
da Paraíba – CBHLS e a Superintendência de Administração do Meio Ambiente-Sudema. Além
desses, somos parceiros das instituições de ensino e pesquisa públicas, como Instituto Federal da
Paraíba, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande e Universidade
Estadual da Paraíba; e das instituições de ensino e pesquisa sem fins lucrativos, a exemplo do Centro
Universitário de João Pessoa – Unipê.
Como em qualquer ambiente organizacional, a UPC está inserida em um contexto em que
enfrenta problemas e também surgem oportunidades de crescimento e evolução. Como ameaças a
atuação da UPC podemos citar: restrição orçamentária, dificuldade técnica e financeira dos
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municípios convenentes, desconhecimento da sociedade do papel da FUNASA e a constante redução
do número de servidores. Enxergamos como oportunidades: necessidade de saneamento dos
municípios do estado, as possibilidades de parcerias interinstitucionais o conhecimento técnico e
experiência dos servidores e as novas tecnologias do governo federal.

1.3. Organograma da Unidade
A Estrutura organizacional Macro da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA é
representada pelo organograma a seguir:
Presidência da
FUNASA
PRESI

Gabinete da
Presidência
GABPR

Departamento de
Administração
DEADM

Diretoria Executiva
DIREX

Auditoria Interna
AUDIT
Procuradoria Federal
Especializada
PFE

Departamento de Eng.
de Saúde Pública
DENSP

Departamento de
Saúde Ambiental
DESAM

Superintendencias
Estaduais
SUEST

Figura 1 - Organograma Macro da Fundação Nacional de Saúde
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ORGANOGRAMA MACRO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA PARAÍBA

Superintendencias
Estaduais
SUEST

Seção de Planejamento e
Acompanhamento
SAPLA

Setor de Apoio
Administrativo
SOAPO

Setor de Comunicação
Social
SOCOM

Divisão de Engenharia de
Saúde Pública
DIESP

Divisão de
Administração
DIADM
Serviço de Saúde
Ambiental
SESAM

Serviço de Convênios
SECOV

Figura 2 - Organograma Macro da Superintendência Estadual da Paraíba
Às Superintendências Estaduais compete coordenar, supervisionar e desenvolver as
atividades da FUNASA, em suas respectivas áreas de atuação.
Superintendência Estadual da Paraíba – SUEST/FUNASA/PB:
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. Divisão de Administração - DIADM;
5.1. Seção de Execução Orçamentária e Financeira - SAOFI;
5.2. Seção de Gestão de Pessoas - SAGEP,
5.2.1. Setor de Desenvolvimento de Pessoas - SODEP;
5.2.2. Setor de Administração de Pessoal - SOAPE;
5.3. Seção de Recursos Logísticos - SALOG;
5.3.1. Setor de Compras e Contratos - SORCO;
5.3.2. Setor de Patrimônio e Material - SOPAM
5.3.3. Setor de Transporte - SOTRA;
6. Serviço de Saúde Ambiental - SESAM;
6.1. Seção de Educação em Saúde Ambiental - SADUC;
6.2. Seção de Controle da Qualidade da Água - SACQA;
7. Serviço de Convênios - SECOV;
7.1. Setor de Celebração de Convênios - SOCEC;
7.2. Setor de Prestação de Contas - SOPRE;
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Estrutura da Divisão de Administração – DIADM:

Divisão de
Administração
DIADM

Seção de Execução
Orçamentária e Financeira
SAOFI

Seção de Gestão de
Pessoas
SAGEP

Setor de Desenvolvimento
de Pessoas
SODEP

Setor de Administração
de Pessoal
SOAPE

Seção de Recursos
Logísticos
SALOG

Setor de Compras e
Contratos
SORCO

Setor de Patrimônio e
Material
SOPAM

Setor de Transporte
SOTRA

Figura 3 - Organograma da Divisão de Administração – DIADM
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Estrutura do Serviço de Saúde Ambiental – SESAM:

Serviço de Saúde
Ambiental
SESAM

Seção de Controle da
Qualidade da Água
SACQA

Seção de Educação em
Saúde Ambiental
SADUC

Figura 4 - Organograma do Serviço de Saúde Ambiental – SESAM

Estrutura do Serviço de Convênios – SECOV:

Serviço de Convênios
SECOV

Setor de Celebração de
Convênios
SOCEC

Setor de Prestação de
Contas
SOPRE

Figura 5 - Organograma do Serviço de Convênios - SECOV
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Quadro A.1.3 Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas:
Áreas/ Subunidades
Estratégicas

Competências

Titular

Cargo

Período de
atuação

Divisão de Engenharia
de Saúde Pública

Executar ações relacionadas a
Saneamento Básico.

Ruy Bezerra
Cavalcanti Júnior

Chefe da
Divisão de
Engenharia de
Saúde Pública

De 01/01/2017
até
31/12/2017.

Serviço de Saúde
Ambiental

Executar ações relacionadas a
Saúde ambiental.

Silene Lima
Dourado Ximenes
Santos

Chefe do
Serviço de
Saúde
Ambiental

De 01/01/2017
até
31/12/2017.

Diante das alterações promovidas pelo Decreto n° 8.867, de 03 de outubro de 2016,
informamos que até a conclusão do presente relatório, o Regimento Interno encontra-se em fase de
aprovação. Por essa razão, não constará deste Relatório de Gestão.
1.4. 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

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:
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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):

Figura 6 - Organograma do DENSP
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Quadro A. 1.4. Descritivo do macroprocesso: Gestão de Ações de Engenharia em Saúde
Pública
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 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
Obras de
engenharia
voltadas
para
Sistemas de
Abastecime
nto de Água
(SAA),
Sistemas de
Esgotament
o Sanitário
(SES),
Resíduos
Sólidos,
Melhorias
Sanitárias
Domiciliares
(MSD),
Melhorias
Habitacionai
s para
controle da
Doença de
Chagas
(MHCDC),
construção
de Cisternas
e Elaboração
de Planos
Municipais
de
Saneamento
Básico
(PMSB).

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).
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Divisão de Engenharia de Saúde Pública desenvolveu no exercício de 2017 ordinariamente
suas atividades de análise de projetos, acompanhamento dos convênios, fiscalização e execução de
contratos com equipe composta inicialmente por 08 (oito) engenheiros civis, 01 (um) geólogo e 08
(oito) técnicos em saneamento. No mês de outubro o quadro foi acrescido de 01 (um) engenheiro
efetivo por transferência. Os engenheiro e técnicos analisam os projetos, conferem a documentação
apresentada pelos convenentes, aprovam planilhas, efetuam visitas de acompanhamento das ações,
efetuam relatórios técnicos, participam de reuniões com diversos segmentos da sociedade, produzem
relatórios para diversos órgãos e de forma especial para o TCU Tribunal de Contas da União, CGU
Controladoria Geral da União, Ministério Público Federal e Estadual, AGU Advocacia Geral da
União e para diversos setores internos da FUNASA.
A celebração e o encerramento de convênios possuem quantidades e localidades variáveis o
que resulta na necessidade anual de redistribuição dos convênios para fins de acompanhamentos pelos
analistas (engenheiros ou técnicos em saneamento) com agrupamento por regiões distintas para cada,
em obediência aos princípios de impessoalidade, equidade, eficiência, eficácia e efetividade das
ações.
As limitações com relação a disponibilidade de motoristas e viaturas aliadas aos limites
orçamentários para custeio de diárias impuseram um limite médio de apenas 5 (cinco) dias de viagem
por mês para cada analista, fato que contribuiu de forma significativa para a não visitação de todos
os convênios vigentes e encerramento dos convênios expirados. O objetivo almejado e não obtido é
a igualdade de tempo de trabalho do analista em campo no acompanhamento da execução dos
convênios com os trabalhos executados no escritório de elaboração de pareceres, relatórios e demais
análises.
O foco das ações no ano de 2017 foi a manutenção de regularidade de acompanhamento
gerencial aos convênios vigentes, atendimento das determinações dos órgãos de controle e por último
a redução do passivo com relação a elaboração de pareceres técnicos conclusivos dos convênios
expirados.
Com objetivo de obtenção da melhor qualidade das obras, além da manutenção de equipe
permanente de fiscalização a UPC celebrou acordo de cooperação técnica com a CAGEPA,
concessionária estadual do serviço de água e esgoto, no acompanhamento das obras do sistema de
esgotamento sanitário na cidade de Monteiro-PB, já mencionada na apresentação deste documento,
ação essencial a entrada em operação do eixo leste da transposição do Rio São Francisco. Além de
convênio celebrado com o município de Monteiro, ocorrera a execução indireta pela UPC, via
celebração do contrato 001/2017, garantindo a execução da terceira e última etapa do sistema de
esgotamento sanitário daquele município. A UPC priorizou os convênios de esgotamento sanitário
dos municípios da bacia do Rio Paraíba.
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.
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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):

Figura 7 - Organograma do DESAM
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Quadro B. 1.4 Descritivo do macroprocesso: Gestão de Ações de 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

Subunidades
Responsáveis

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.

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

O Serviço de Saúde Ambiental, para o desenvolvimento das atribuições no que concerne às
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, dispõe de duas seções: Seção de Controle da Qualidade da Água e Seção de
Educação em Saúde Ambiental. Além disso, dispõe de uma área técnica responsável pelas ações
estratégicas e de atuação em situação de desastres, ocasionados por seca/estiagem e em inundações
que vem se estruturando. Assim, no exercício de 2017 as atividades foram planejadas com objetivo
preventivo, desenvolvidas conforme demandas externas dos municípios, estado e de órgãos parceiros.
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Foram realizadas atividades, tais como: representação da Funasa em comissões, eventos e
outros grupos de trabalhos interinstitucionais; apoio ao controle e vigilância da qualidade da água,
através de inspeções técnicas nos sistemas de abastecimento público de água destinado ao consumo
humano, orientações e capacitações aos técnicos e operadores de sistemas municipais e estaduais;
divulgação de editais de chamamento; levantamento e estudos técnicos de viabilidade de atuação;
apoio aos técnicos municipais e estaduais para ações de educação em saúde ambiental;
acompanhamento de convênios de educação e de planos municipais de saneamento básico; realização
de palestras em eventos relacionados aos temas trabalhados no Sesam e apoio às ações da Divisão de
Engenharia de Saúde Pública.
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2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS
2.1.

Planejamento Organizacional

Por meio da Portaria nº 917, de 26 de junho de 2017, a Funasa publicou 15 (quinze) Objetivos
Estratégicos considerando como horizonte estratégico o período de 2017 a 2019. Tais objetivos estão
estruturados em três perspectivas, a saber:
•
Objetivos de Resultado: Objetivos cujos resultados são
entregas diretas para a sociedade
•
Objetivos Habilitadores: Objetivos que precisam ser
aprimorados para habilitar o atingimento dos objetivos de resultado esperado
•
Objetivos de Suporte: Objetivos que darão o suporte para o
atingimento dos demais objetivos
A seguir é apresentado o Mapa Estratégico da Instituição:
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Figura 8 – Mapa Estratégico
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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. Contudo, listamos as principais ações executadas pela UPC, no exercício, divididas
por suas duas áreas finalísticas (SESAM E DIESP).
Serviço de Saúde Ambiental-SESAM:
SESAM Representação da Funasa (Poder Público Federal) no Comitê das Bacias Hidrográficas do
Litoral Sul: 4 Reuniões Ordinárias e uma Extraordinária do CBH-LS; Reuniões de Planejamento e
Acompanhamento (Diretoria e Câmaras Técnicas); Reuniões do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos (Ordinárias e Extraordinárias); Reuniões do Fórum Estadual de Comitês de Bacias
Hidrográficas; Acompanhamento das ações dos Programas Pró-Gestão e Pró-Comitês; Outras
reuniões com: Sudema, TCE, MPF, IFPB;
Acompanhamento na elaboração de PMSB: Reuniões, Elaboração de Pareceres e
acompanhamento nos Sistemas de Informação (Mogeiro, São José do Brejo do Cruz, Taperoá,
Juazeirinho, Riacho de Santo Antonio, São Mamede);
Organização do II Fórum Paraibano Água e Saúde Ambiental;
Organização de Oficinas Técnicas das Seções de Educação em Saúde Ambiental e Apoio ao
Controle da Qualidade da Água;
Apoio ao I Congresso Internacional de Engenharia e Saúde Ambiental;
Palestras: Congresso Nacional de Saúde e Meio Ambiente; II Fórum Paraibano Água e Saúde
Ambiental;
Levantamento e avaliação de Indicadores de Saúde.
Outras participações: VII Encontro Nacional de Formação do Programa Água Doce; VI
Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas; Oficina sobre o Programa Água Doce (SuestPB e PAD-PB); Seminário Regionalizado sobre o Projeto “Territórios Saudáveis e Sustentáveis”;
Projeto Descarte consciente de medicamentos”; I Seminário Caririzeiro sobre a Transposição do Rio
São Francisco; Oficina Regional do Programa Nacional de Saneamento Rural – Região Nordeste, em
Juazeiro do Norte/BA.; Acompanhamento de Planos Municipais de Saneamento Básico; Reunião
com Ministério Público Federal e Representantes de Comunidades Rurais.
SESAM/ Seção de Educação em Saúde Ambiental (SADUC):
Convênios Educação em Saúde (Portaria 560/12)
Acompanhamento de convênios;
Orientações técnicas aos convênios dos municípios de Cabedelo, Poço Dantas, Bernardino
Batista, Natuba, Brejo dos Santos, Picuí, Itabaiana, Sumé, Assunção e São Bento.
Acompanhamento do PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico)
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Orientações técnicas aos convênios de Araruna, Nova Floresta, Sossego e Prata.
Participação na Força Tarefa dos membros do NICT/SUEST/PB, na realização das análises
dos processos referentes aos PMSB da Paraíba.
Campanha de Enfretamento ao Aedes Aegypti
Participação da Funasa em Videoconferências com a equipe da Sala de Situação Nacional e
Estaduais;
Realizações de vistorias no imóvel da Suest/PB;
Outras Atividades de Educação em Saúde Ambiental:
1. Participação da Funasa em reuniões ordinárias e da câmara técnica do CHB-LN (Comitê
das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte);
2. Participação da Funasa em reuniões ordinária e extraordinária do CBH-PB (Comitê de
Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba);
3.Participação da Funasa em reuniões ordinária e extraordinária da Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental da Paraíba - CIEA/PB;
4. Participação da Funasa das 2ª e 3ª etapas do Projeto FOCCO EM MOVIMENTO, nos
municípios de Guarabira/PB e Sousa/PB, com atividades de coletas denúncias e distribuição de
material elucidativo à população e a realização de audiência pública no período noturno;
5. Realização de ação conjunta (Sesam/Saduc/Scqa), objetivando ministrar Oficinas de
Operacionalização de Sistema de Abastecimento de Água (com ênfase em SAC) para técnicos
multiplicadores das ações de apoio ao Controle de Qualidade da Água - CQA dos municípios, com
Sistemas de Abastecimento de Água das áreas de interesse do governo, "Assentamentos e
Quilombolas" de 10 municípios selecionados: Mãe D'Água, Vista Serrana, Manaíra, São Bento,
Pombal, Bonito de Santa Fé, São José de Princesa, São Cordeiros, Aguiar, Diamante e Piancó, em
Pombal/PB e os municípios de Alagoinha, Nova Floresta, Cuité, João Pessoa, Zabelê e São Sebastião
do Umbuzeiro, em João Pessoa/PB;
6. Participação da Funasa em eventos e reuniões interinstitucionais, tais como: Reunião do
FOCCO – Fórum de Combate a Corrupção, 3º Seminário de Meio Ambiente de Sapé e Região,
rodada de conversa sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos municípios, Bananeiras
(Centro de Ciências Humanas Sociais e Agrárias - CCHSA, Bananeiras, UFPB), reunião com ANA
e AESA sobre Sistema Hídrico Rio Paraíba - Açude Boqueirão - Proposta de Resolução conjunta Ana
e AESA para o período de pré-operação do PISF (até 26/03/2018) e o Encontro sobre Democratização
da Política e da Gestão das Águas um Desafio Transdisciplinar;
7. Divulgações e orientações aos municípios sobre o Edital de Chamamento Público Nº
01/2017/DESAM/FUNASA/MS;
8. Realizações pela equipe da Saduc/Suest/PB no que concerne as análises dos critérios de
gestão/técnico e ajustes da propostas e envio a Coesa/Desam da relação das propostas aprovadas
(critério de gestão e técnico) devidamente ordenadas por classificação de pontos (Edital de
Chamamento Público Nº 01/2017/DESAM/FUNASA/MS);
9. Participação da Funasa na audiência pública sobre a Transposição do Rio São Francisco,
Eixo Leste, Meta 3L, no auditório da Procuradoria da República na Paraíba;
10. Participação da Funasa na reunião da Conferência Estadual Infanto-Juvenil pelo Meio
Ambiente da Paraíba;
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11. Realização das Oficinas de Elaboração de Projetos de Educação em Saúde Ambiental para
enfrentamento do mosquito Aedes Aegypti nos municípios paraibanos;
12. Realização de ação conjunta (Diesp/Sesam/Saduc/Sacqa) e a representação da
comunidade quilombola, objetivando discussão sobre ações da Funasa;
SESAM/ Seção de Apoio ao Controle da Qualidade da Água (SACQA)
1. Municípios e ações desenvolvidas.
a) João Pessoa - Apoio Técnico e Laboratorial no Monitoramento da Qualidade da água.
Hospital de Trauma Senador Humberto Lucena; Hospital de Traumatologia e Ortopedia da Paraíba
(HTOP); Reunião Técnica com a Secretária de Planejamento do Município de Pombal na Sede da
Funasa , com a finalidade de subsidiar informações sobre os sistemas simplificados de
abastecimentos de água financiados pela FUNASA; Reunião Técnica com Sargento Kipper do 1º
grupamento de Engenharia de João Pessoa, responsável pela equipe de perfuração de poços no
Semiárido, com a finalidade de subsidiar informações pertinentes ao tratamento e análises de água de
poços, como também para viabilizar Termos e Convênio de Cooperação Técnica; Reunião com
Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba, Superintendência de Administração do Meio
Ambiente e Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa (Vigilância Ambiental) com objetivo
elaborar estratégias para otimizar ações de monitoramento da qualidade da água no Estado;
Participação como expositora das Publicações da Funasa e exposição da UMCQA na Jornada
Internacional de Pesquisa, Ensino, Extensão, Pesquisa, Inovação e Sustentabilidade no Campo da
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba; Realização da Oficina de Capacitação
para Técnicos Multiplicadores dos municípios em “Operacionalização em Sistemas de
Abastecimentos de Água (Com ênfase em SAC)”, com a finalidade de implantar o tratamento e
controle de qualidade da água nos Sistemas de Abastecimento de Água de comunidades rurais
financiadas pela FUNASA dos municípios de Nova Florestas, Alagoinha, São Sebastião do
Umbuzeiro, João Pessoa, Zabelê e Cuité.
b) Campina Grande - Representar a FUNASA no II Encontro Estadual do Programa Água
Doce;
c) Alagoinha, Nova Palmeira e Nova Floresta - Realização de Visita Técnica em SAAE para
apoio ao Programa de Fluoretação e realizar diagnóstico situacional através de coleta e análises da
água de 06 poços pertencentes ao SAAE. Nova Palmeira para realizar diagnóstico situacional de
poços perfurados na cidade pelo exército. Realizar análise de água de poço de Nova Floresta;
d) São Sebastião do Umbuzeiro, São José dos Cordeiros, Zabelê e Monteiro - diagnóstico
situacional de sistemas de abastecimento simplificados de água em comunidades rurais com a
finalidade de Encerramento de Convênios;
e) Várzea, Piauí, Remígio, Areia, Salgado de São Félix - realizar diagnóstico situacional,
através de visita técnica e apoio laboratorial em sistemas de abastecimento de água de Comunidades
Quilombolas e Assentamentos. As ações foram realizadas utilizando a UMCQA;
f) Diamante, São José de Princesa, Tavares - Atendimento as comunidades Quilombolas com
a finalidade de realizar o diagnóstico situacional, através de visita técnica e apoio laboratorial em
sistemas abastecimento de água. As ações foram realizadas utilizando a UMCQA;
g) Serra Branca, Mãe D’Água, Cacimbas, Soledade - diagnóstico situacional, através de visita
técnica e apoio laboratorial em 08 sistemas de abastecimento de água de Comunidades Rurais no
município de Serra Branca e em 02 Sistemas simplificados de abastecimento de água no município
de Mãe D’água, visando o encerramento de Convênios. As ações foram realizadas utilizando a
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UMCQA. Realizar diagnóstico situacional e apoio Laboratorial na Comunidade Quilombola Serra
Feia no município de Cacimbas e na Comunidade Rural Sítio Cacimbinha no Município de Soledade.
As ações foram realizadas utilizando a UMCQA;
h) Nova Floresta. - apoio técnico e laboratorial em 06 Comunidades Rurais em SAC
abastecido por poços artesianos perfurados pelo Exército;
i) Baia da Traição - apoio ao monitoramento dos Sistemas de abastecimento de água de 14
aldeias indígenas;
g) Marcação e Rio Tinto - apoio ao monitoramento dos Sistemas de abastecimento de água de
18 aldeias indígenas;
h) Gurjão e São João do Cariri - diagnóstico situacional, através de visita técnica e apoio
laboratorial em 05 sistemas de abastecimento de água de Comunidades rurais no município de Gurjão,
e em 10 sistemas de abastecimento de água no Município de São João do Cariri. As ações foram
realizadas utilizando a UMCQA;
i) Bonito de Santa Fé, Pombal, e Manaíra - diagnóstico situacional, através de visita técnica e
apoio laboratorial em 01 sistema de abastecimento de água da Comunidade rural Cajueiro no
município de Bonito de Santa Fé. Comunidades Quilombolas, com a finalidade de realizar o
diagnóstico situacional, através de visita técnica e apoio laboratorial em sistemas abastecimento de
água, nas comunidades dos municípios de Pombal e Manaíra. As ações foram realizadas utilizando a
UMCQA. Diagnóstico situacional, através de visita técnica e apoio laboratorial em 01 sistema de
abastecimento de água da Comunidade rural Cajueiro no município de Bonito de Santa Fé;
j) Pedras de Fogo - Levantamento de informações sobre a qualidade da água de 11 poços
perfurados em rochas cristalinas e sedimentares nas localidades através do Diagnóstico Situacional,
Apoio Técnico e Laboratorial nas Comunidades Rurais, Bela Rosa, Sítio Corvoado, Sitio Corvoado
II, Sítio Engenho Novo II, Sítio Tabatinga, Sítio Riacho D’água, Assentamento Nova Tatiane, Sítio
Jangada Pagente, Sítio Salamargo, Sítio Uma São José e Sítio Mata da Vara. As ações foram
realizadas utilizando a UMCCQA;
k) São José de Piranhas, Carrapateira, Itaporanga, São José de Princesa, Princesa Isabel Apoio Técnico e Laboratorial em atendimento a perfuração de poços no semiárido em convênio com
o Ministério da Integração Nacional. As ações foram realizadas utilizando a UMCQA;
l) Pedra Lavrada, Salgadinho, Cacimbas, Imaculada, Teixeira - Apoio Técnico e Laboratorial
em atendimento a perfuração de poços no semiárido em convênio com o Ministério da Integração
Nacional. As ações foram realizadas utilizando a UMCQA;
m) Serra Branca, Parari, São João do Cariri - Atendimento a solicitação das Vigilância
Sanitária dos municípios para o Apoio Laboratorial de água proveniente de mananciais superficiais
transportada e distribuída por carros Pipas para abastecimento das cidades. As ações foram realizadas
utilizando a UMCQA;
n) Pombal - Realização da Oficina de Capacitação para Técnicos Multiplicadores dos
municípios em “Operacionalização em Sistemas de Abastecimentos de Água (Com ênfase em
SAC)”, com a finalidade de implantar o tratamento e controle de qualidade da água nos Sistemas de
Abastecimento de Água de comunidades rurais financiadas pela FUNASA dos municípios de Pombal,
Mãe D’água, Manaíra, Itaporanga e São José de Princesa;
o) Monte Horebe e Bonito de Santa Fé - diagnóstico situacional, através de visita técnica e
apoio laboratorial em 25 sistemas de abastecimento de água de Comunidades Rurais, no município
de Monte Horebe visando o encerramento de convênios. Município de Bonito de Santa Fé, apoio
Técnico e Laboratorial para o diagnóstico de água de mananciais que abastecem o município;
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p) Tavares, Cacimbas, Ingá, Salgado de São Felix –Realização de diagnóstico Situacional
através do Apoio Técnico e Laboratorial das Comunidades Quilombolas e Assentamentos.
2. Dados Gerais e Resultados:
2.1. Números de Municípios para trabalhar em 2017: Programado -71, atendidos – 42 (Total
executado -59,1%);
2.2. Número de Comunidades rurais ou tradicional com amostras de água analisada:
Programada – 190, atendida – 136 (Total executado -71,5%);
2.3. Número de municípios com técnicos Capacitados em Controle de Qualidade da Água:
Programado 15 municípios, atendido – 11 (Total executado-73,3%) - Oficina para Técnicos
multiplicadores em “Operacionalização de Sistema de Abastecimento de Água com Ênfase em SAC”.
Público alvo: Técnicos da vigilância Sanitária que atuam no monitoramento da qualidade da água
dos municípios: Alagoinha, Cuité, Nova Floresta, São
Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê, João
Pessoa, Pombal, Manaíra, Mae D`Água, São José de Princesa e Itaporanga)
2.4. Número de Técnicos Capacitados: 29 Técnicos das vigilâncias dos municípios.
2.5 Número total de Análises de água realizado: Programado: 7000 análises; realizado -5.333
análises (Total executado – 76.1%);
2.6. Caracterização das comunidades Tradicionais atendida:
2.6.1. Comunidades Quilombolas: Senhor do Bomfin, Barra de Oitis, Livramento,
Domingos Ferreira, Serra Feia, Os Rufinos, Fonseca, Chã de Aracarti I, Chã de Aracati II, Aracati e
Pedra d’Água.
2.6.2.- Assentamento de Reforma Agraria: Alagoinha (Ribeiro Novo), São Sebastião
Umbuzeiro (Estrela Dalva I, Estrela Dalva II, Estrela Dalva III, Boa Sorte e Dos Dez), Picuí (Mato
Grosso,), Remígio (Oziel Pereira). Pedras de Fogo (Nova Tatiana); Salgado de São Félix (Campos I,
Campos II, Alagamr e Sousa);
2.6.4- Comunidades Rurais: Alagoinha (Canafístula e Fazenda Experimental); São Sebastião
Umbuzeiro (Sítio Mão Beijada), São José dos Cordeiros (Sítio Bonome), Várzea (Sítio Lagoa
Cercada); Imaculada (Sítio Poço da Esperança) Serra Branca (Sítio Feijão, Sítio Várzea Nova, Sítio
Ligeiro de Baixo, Distrito Sucuru, Sítio Bela Vista I, Sítio Lagoinha), Mãe D’Água (Sítio Vila Santa
Maria Goret, Sítio Vila Capoeira), Soledade (Sítio Cacimbinha), Nova Floresta (Sítio Flores, Sítio
Flores de Cima, Sítio Boi Morto, Sítio Morada Nova), Gurjão (Sítio Morãos, Sítio Caifaz, Sítio Santa
Rita, Sítio Riacho das Cabras, Sítio Quixaba), São João do Cariri (Sítio Cachoeiras, Sítio Siriema,
Sítio Figueiras, Sítio Malhada da Roça, Sítio Uruçu, Sítio Mancanbira, Sítio Poços das Pedras, Sítio
Currais velho), Alhandra (Sítio Sarapó, Sítio Tapuia, Sítio Monte Alegre, Sítio Cajueiro, Sítio Olho
D’água, Sítio Correios), Juazeirinho (Sítio Barra); Pedras de Fogo (Mata da Vara, Engenho Novo 2,
Sítio Una São José, Bela Rosa, Sítio Tabatinga, Corvoada, Corvoada II, Sítio Riacho D’água, Sítio
Jangada Pagente e Sítio Salamago); São José de Piranhas (Sítio Manzagão); Carrapateira (Sítio
Bomfim dos Pedrozas); Itaporanga (Vila Moço); Pincesa Isabel (Varzea I); Pedra Lavrada
(Tanquinho e Varzinha); Salgadinho (Lagoa da Onça); Cacimbas (Sítio Cipó); Imaculada (Saquinho
II); Teixeira (Agostinho I); Damião (Fazenda Garrotes); Bonito de Santa Fé (Açude Cajueiro, Açude
dos Pereiras, Sítio Alegre, Sítio Bartolomeu, Sítio Bartolomeu I e Cachoeirinha); Monte Horebe
(Batalha I, Batalha II, Belém, Belém II, Capim, Sítio Cajui, Marcos, Pascoal I, Pires, Guiá, Chapada,
Pinga II e Ponta da Serra); Salgado de São Félix (Campo Alegre);
2.6.5- Aldeias Indigenas: Baía da Traição (Cumaru, Serrambi, Forte, Galego, São Francisco,
Santa Rita, Laranjeiras, Lagoa do Mato, Tracoeira, Silva, Bento, Akajutibiró, Vila São Miguel,
Benfica); Rio Tinto (Silva de Belém, Mata Escura, Mont-Mor, Jaraguá); Marcação (Lagoa Grande,
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Ybykuara, Três Rios, Candidos, Grupiúna, Estiva Velha, Jacaré de São Domingos, Jacaré de Cesar,
Tramataia, Camurupim, Val, Caieira, Brejinho, Carneira).
Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP:
Através da Divisão de Engenharia de Saúde Pública (DIESP) foram desenvolvidas as análises
dos novos projetos (até então apresentados nesta UPC), além do acompanhamento das ações que
estavam em andamento, incluindo o encerramento do passivo existente.
Detalhamos abaixo o desempenho da DIESP, dividido por programa:
Programa CATAFORTE - atendendo os municípios de João Pessoa, Santa Rita, Pedras de
Fogo, Campina Grande, Pombal, Patos, Cajazeiras e Uiraúna, no valor total de R$ 1.506.704,00. Essa
ação ainda não foi iniciada, ou seja, o alcance da ação planejada é de 0%.
Melhoria habitacional para o controle da doença de chagas – atendendo o Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Região do Cariri Ocidental(CISCO), atendendo os municípios de
Amparo, Camalau, Congo, Gurjão, Livramento, Monteiro, Parari, Prata, Serra Branca, São João do
Cariri, São José dos Cordeiros, Sumé e Zabelê, objetivando a reconstrução de 526(quinhentos e vinte
e seis) e restauração de 43(quarenta e três) unidades habitacionais, no valor de R$
19.590.000,00(dezenove milhões, quinhentos e noventa mil reais); Consórcio Intermunicipal de
Saúde da Região do Vale do Piancó, atendendo os municípios de Aguiar, Conceição, Coremas, Emas,
Ibiara, Igaracy, Itaporanga, Nova Olinda, Pedra Branca, Piancó e Santana dos Garrotes, objetivando
a reconstrução de 682(seiscentos e oitenta e dois) e restauração de 29(vinte e nove) unidades
habitacionais, no valor de R$ 26.708.606,00 (vinte e seis milhões, setecentos e oito mil, seiscentos e
seis reais); realização de convênios com os municípios de Patos com a reconstrução de 386(trezentos
e oitenta e seis) e restauração de 169(cento e sessenta e nove) unidades habitacionais, no valor total
de R$ 16.842.419,00(dezesseis milhões, oitocentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e dezenove
reais) e de São Bento com a reconstrução de 224(duzentos e vinte e quatro) e restauração de 29(vinte
e nove) unidades habitacionais, no valor total de R$ 7.371.370,00(sete milhões, trezentos e setenta e
um mil e trezentos e setenta reais), convênios firmados com Aguiar, Belém do Brejo, Bonito de Santa
Fé, Boqueirão, Cachoeira, Cacimbas, Cajazeiras, Cajazeirinhas, Casserengue, Damião, Itaporanga,
Joca Claudino, Juru, Mãe Dágua, Malta, Manaira, Mato Grosso, Montadas, Mulungu, Nazarezinho,
Nova Olinda, Passagem, Pedra Lavrada, Pedra de Fogo, Pedro Regis, Picui, Poço Dantas, Santa Ines,
Santana dos Garrostes, São Francisco, São João do Rio do Peixe, São José de Espinharas, São José
Princesa, São José de Sabugi, Uirauna, correspondendo a um total de R$ 98.162.243,17 e 58
instrumentos . Dos 28 instrumentos que estão em execução com vigência, 16 foram visitados, ou seja,
um alcance de 57% da ação planejada, além desses estão aguardando o processo licitatório em 6
instrumentos. Na fase de aprovação de projeto são 12 instrumentos. Dos 12 instrumentos que estão
em fase de encerramento, 10 foram encerrados com Parecer Técnico conclusivo, ou seja, 83% de
alcance da ação planejada.
Sistema de esgotamento sanitário – atendendo os municípios de Alagoinha, Alagoa de Dentro,
Aparecida, Arara, Bananeiras, Barra de São Miguel, Belém do Brejo do Cruz, Boa Ventura, Bom
Jesus, Boqueirão, Brejo do Cruz, Caaporã, Cabaceiras, Cachoeira dos Índios, Cacimbas, Camalau,
Caraubas, Catingueira, Conceição, Coremas, Coxixola, Cruz do Espirito Santo, Cuitegi, Curral
Velho, Damião, Gurjão, Inga, Joca Claudino, Juazeirinho, Livramento, Lucena, Mãe D'água, Mari,
Mataraca, Matureia, Mogeiro, Monteiro, Nazarezinho, Patos, Parari, Pianco, Piloezinho, Poço de
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Jose de Moura, Pombal, Princesa Isabel, Quixaba, Riachão, Riacho dos Cavalos, Santana dos
Garrotes, Santo Andre, Santa Helena, Santa Luzia, São Bentinho, São Bento, São Domingos de
Pombal, São Domingos do Cariri, São Francisco, São João do Cariri, São Jose da Lagoa Tapada, São
José de Piranhas, São José de Princesa, São José dos Cordeiros, Serra Branca, Soledade, Sapé, Sumé,
Tacima, Taperoá, Tavares, Triunfo, Vista Serrana, Umbuzeiro, objetivando a construção de
esgotamentos sanitários, no montante de R$ 297.248.715,43 e um total de 82 instrumentos. Dos 39
instrumentos que estão em execução com vigência, 23 foram visitados, ou seja, um alcance de 59%
da ação planejada, além desses estão aguardando o processo licitatório em 14 instrumentos. Na fase
de aprovação de projeto são 5 instrumentos. Dos 24 instrumentos que estão em fase de encerramento,
15 foram encerrados com Parecer Técnico conclusivo, ou seja, 63% de alcance da ação planejada. A
FUNASA através da SUEST/PB para cumprir condicionantes do Projeto de Transposição das Águas
do Rio São Francisco esta executando de forma indireta a 3ª Etapa do Sistema de Esgotamento
Sanitário da cidade de Monteiro – PB, objeto do RDC eletrônico nº 001/2016 e contrato nº 0001/2017
com recursos no montante de R$ 3.935.553,53 (três milhões, novecentos e trinta e cinco mil,
quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos) tendo a obra atingido em dezembro
de 2017 o percentual de 80,17%.
Melhoria sanitária domiciliar - atendendo os municípios de Amparo, Bom Jesus, Brejo do
Cruz, Cajazeiras, Catingueira, Cubati, Daminhão, Frei Martim, Itabaiana, Gurinhem, Mamanguape,
Mogeiro, Natuba, Nova Palmeira, Pedra Branca, Juarez Távola, Junco do Seridó, Livramento,
Mamanguape, Mogeiro, Monteiro, Nova Olinda, Nova Palmeira, Pedra Branca, São José dos
Cordeiros, São José de Princesa, São Sebastião, Soledade, Tenório, no valor de R$ 25.228.305,30 e
um total de 66 instrumentos. Dos 17 instrumentos que estão em execução com vigência, 12 foram
visitados, ou seja, 71% de alcance da ação planejada, além desses estão aguardando o processo
licitatório em 13 instrumentos. Na fase de aprovação de projeto são 13 instrumentos. Dos 23
instrumentos que estão em fase de encerramento, 20 foram encerrados com Parecer Técnico
conclusivo, ou seja, 86% de alcance da ação planejada.
Implantação de sistema de resíduos sólidos nas cidades de Alagoa Nova, Boa Ventura, Bom
sucesso, Barra de São Miguel, Dona Inês, Ingá, Poço Dantas, Vieiropolis, no valor de R$
16.994.824,31 e um total de 18 instrumentos. Dos 03 instrumentos que estão em execução, 01 foram
visitados, ou seja, 33% de alcance da ação planejada, além desses estão aguardando o processo
licitatório em 2 instrumentos. Na fase de aprovação de projeto são 0 instrumentos. Dos 10
instrumentos que estão em fase de encerramento, 3 foram encerrados com Parecer Técnico
conclusivo, ou seja, 30% de alcance da ação planejada.
Sistema de abastecimento de água – atendendo os municípios de Água Branca, Aguiar,
Alagoinha, Amparo, Algodão de Jandaira, Araçagi, Areia de Barauna, Aroeiras, Belém do Brejo, Boa
Ventura, Bom Socesso, Bonito de Santa Fé, Boqueirão, Borborema, Cabaceiras, Caraúbas,
Carrapateira, Catingueira, Condado, Conceição, Caturité, Conde, Congo, Emas, Gado Bravo, Gurjão,
Imaculada, Itabaiana, Itapororoca, Itatuba, Joca Claudino, Juazeirinho, Junco do Seridó, Juripiranga,
Juro, Lagoa de Dentro, Lastro, Mae d’Água, Mari, Monte Horebe, Monteiro, Olhos d’Água, ouro
Velho, Paulista, Pedra Lavrada, Pianco, Pilar, Pombal, Princesa Isabel, Prata, Pedro Regi, Queimadas,
Quixaba, Riachos dos Cavalos , Riacho de Dentro, Santa Cecilia, Santa Inês, Santa Helena, Santana
de Mangueira, Santana dos Garrotes, Santo André, São Bentinho, São Bento, Sapé, Serra Branca,
Sumé, Tenório, Triunfo, Uiraúna, Várzea
São Mamede, São Sebastião, no valor de
R$107.489.793,45 e um total de 101 instrumentos. Dos 26 instrumentos que estão em execução, 09
foram visitados, ou seja, 35% de alcance da ação planejada, além desses estão aguardando o processo
licitatório em 5 instrumentos. Na fase de aprovação de projeto são 16 instrumentos. Dos 53
instrumentos que estão em fase de encerramento, 21 foram encerrados com Parecer Técnico
conclusivo, ou seja, 40% de alcance da ação planejada.
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Elaboração de planos municipais de saneamento básico-PMSB – atendendo os municípios de
Juazerinho, Lagoa de Dentro, Mataraca, Mogeiro, Nova Floresta, Riacho de Santo Antônio, Santa
Luzia, São José do Brejo da Cruz, Taperoá e Tenório, valor de R$1.803.151,51. Dos 11 instrumentos
que estão em execução, 05 foram visitados, ou seja, 45% de alcance da ação planejada. Dos 11
instrumentos que estão em fase de encerramento, nenhum foi encerrado, ou seja, 0% de alcance da
ação planejada.

2.2.

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

2.2.1. Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

O orçamento da Funasa aprovado na LOA-2017 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."
Problemas específicos da SUEST/FUNASA/PB foram tratados nas análises críticas
específicas das áreas.

2.2.2. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos

2.2.2.1. Visão Gerencial da Prestação de Contas dos Recursos pelos Recebedores
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Quadro A. 2.2.2.1 Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas
modalidades de convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres.

Unidade Concedente
Nome: Superintendência Estadual da FUNASA na Paraíba
Exercício
da
Prestação
das Contas

Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)
Quantitativos e montante repassados

Contas Prestadas

Quantidade

Exercício
do relatório
de gestão
Contas
Prestadas

NÃO Quantidade
Montante Repassado

Exercícios
anteriores

NÃO Quantidade
Montante Repassado

Contas
Prestadas

Montante Repassado

Convênios

Termos de
Compromisso

13

15

19.745.887,77

19.328.435,57

22

11

8.815.496,05

8.289.831,69

3

3

752.226,89

3.160.000,00

Termos de
Execução
Descentralizada

Fonte: SECOV/SUEST/FUNASA/PB

2.2.2.2. Visão Gerencial da Análise das Contas Prestadas

Quadro A. 2.2.2.2 Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do
relatório de gestão
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Superintendência Estadual da FUNASA na Paraíba
Instrumentos
Contas apresentadas ao repassador no exercício de
referência do relatório de gestão
Convênios

Contas analisadas

Quantidade aprovada

50

24

Quantidade reprovada

10

08

12

26

15.127.851,55

19.314.631,62

20

91

17.351.118,38

57.018.680,40

Quantidade
instauradas

de

Montante repassado (R$)
Contas
analisadas

Termos
de
Termos
de
Execução
Compromisso
Descentralizada

NÃO Quantidade
Montante repassado (R$)

TCE

Fonte: SECOV/SUEST/FUNASA/PB
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2.2.2.3. Visão Gerencial dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores
Quadro A.2.2.2.3 Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Superintendência Estadual da FUNASA na Paraíba
UG/GESTÃO:
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

19

Contratos de repasse

-

-

-

-

-

Termo de Compromisso

-

-

-

-

91

Fonte: SECOV/SUEST/FUNASA/PB

ANÁLISE CRÍTICA
As medidas adotadas no que diz respeito as irregularidades constatadas é esgotar todas as
medidas administrativas objetivando a obtenção das regularizações pretendidas, no caso de insucesso
e o registro de inadimplência seja inevitável, de imediato instaura-se a competente Tomada de Contas
Especial-TCE/e ou abertura da Cobrança Administrativa, conforme versam os artigos 31 e 32 da
IN/STN-01/97, e Ordem de Serviço/Funasa nº. 02/2012.
Não ocorreram razões para eventuais oscilações significativas na quantidade e no volume de
recursos transferidos nos três últimos exercícios.
As prestações de contas estão sendo analisadas, contudo não estão sendo observados em sua
totalidade os prazos regulamentares estabelecidos no artigo 31, da IN/STN-01/97, haja vista o grande
número de convênios para o número de servidores lotados no Setor de Prestação de Contas/SECOV,
que desenvolvem tais atividades.
Em 2017 foram elaborados 126 Pareceres Financeiros, sendo 74 de aprovação final, 18 de não
aprovação e 34 reanálises, foram instauradas 36 Tomada de Contas Especial, abertas 26 Cobranças
Administrativas, e atendidas 153 diligências ao Órgão de Controles.
No ano de 2017 foram capacitados na área de convênios 06 (seis) servidores, sendo 04 (quatro)
em capacitação objetivando atualização e orientações sobre transferências voluntárias e obrigatórias
repassada pela Funasa por meio de convênios, 02 (dois) na capacitação sobre o Sistema eletrônico de
tomada de contas especial da FUNASA (SITCE)
Quanto ao Plano de Ação/2017, montado na Coordenação de Convênios/Presidência, que
objetiva a análise das prestações de contas dos convênios com vigência expiradas no período se
01/01/2010 a 31/12/2016, em cumprimento ao Acórdão nº 7298/2016 – TCU – Primeira Câmara, os
encaminhamentos dos processos para as devidas análises ocorreram de forma mais ou menos
satisfatória tendo em vista que alguns convênios ainda aguardam a emissão de Parecer Técnico.
Quanto a análise da efetividade das transferências como instrumento de execução
descentralizada das políticas públicas a cargo da UJ, é de praxe neste Serviço de Convênios a
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verificação da compatibilidade entre as transferências de valores e a plena execução da etapa de
engenharia correspondente.

2.2.3. Informações sobre a Execução das Despesas

2.2.3.1.

Despesas totais por modalidade de contratação

Quadro A.2.2.3.1 Despesas totais por modalidade de contratação
Modalidade de Contratação
1. Modalidade de
(a+b+c+d+e+f+g)

Despesa executada
2017

%

2016

Despesa paga
%

2017

%

2016

%

Licitação
1.659.833,16 61 1.640.786,76 64 1.618.527,88 61 1.561.267,46 64

a)

Convite

b)

Tomada de Preços

c)

Concorrência

d)

Pregão

e)

Concurso

f)

Consulta

1.659.833,16

1.640.786,76

1.618.527,88

Contratações Diretas (h+i)

586.665,48

22 511.945,69 20

581.167,72

h)

22.050,32

6.750,00

22.050,32

564.615,16

505.195,69

559.117,40

1.561.267,46

g) Regime Diferenciado
de Contratações Públicas
2.

i)

Dispensa
Inexigibilidade

3.
Regime
Especial
j)
4.

l)

491.569,28 20
6.750,00

Execução

Suprimento de Fundos

9.486,18

Pagamento em Folha
Diárias

10.589,05

1

9.486,18

10.589,05

9.486,18

12 285.710,65 11

319.329,77

-

-

-

319.329,77

285.710,65

319.329,77

Outros

124.205,45

m)

124.205,45

Não se aplica

0

9.486,18

Pagamento de Pessoal (k+l) 319.329,77
k)

5.

de

22

5

108.809,13
108.809,13

4

124.205,45

0

10.589,05

0

10.589,05
12

285.710,65
285.710,65 12

5

108.809,13

4

124.205,45 1640 108.809,13

6. Total das Despesas da UPC
(1+2+3+4+5)
2.699.520,04 100 2.557.841,28 100 2.652.717,00 100 2.457.945,57 100
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2.2.3.2.

Despesas por grupo e elemento de despesa

Quadro A.2.2.3.2 Despesas por grupo de elemento de despesa
Unidade Orçamentária

Código UO

UGO

DESPESAS CORRENTES
Empenhadas
Grupo de Despesa

Liquidadas

RP não processado

Valores Pagos

Elemento de Despesa
2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

65.676,78

94.569,38

65.676,78

94.569,38

-

-

65.676,78

94.569,38

319.329,77

285.710,65

319.329,77

285.710,65

-

-

319.329,77

285.710,65

MATERIAL DE CONSUMO
195.274,66
PASSAGENS E DESPESAS
85.323,35
COM LOCOMOCAO
LOCACAO DE MAO-DE994.486,08
OBRA
OUTROS SERVICOS DE
1.014.308,6
TERCEIROS - PJ
9
OBRIGACOES TRIBUTARIAS
28.296,74
E CONTRIBUTIVAS
INDENIZACOES E
33.615,34
RESTITUICOES

250.754,62

185.246,38

237.932,10

10.028,28

12.822,52

185.059,18

237.932,10

43.809,30

84.706,29

43.809,30

617,06

-

79.208,53

43.809,30

900.934,87

994.486,08

900.934,87

-

-

994.486,08

821.415,57

993.734,35

893.600,62

971.681,85

120.708,07

22.052,50

852.482,54

951.305,44

11.744,89

26.732,28

11.744,89

1.564,46

-

26.732,28

11.744,89

-

32.791,84

-

823,50

-

32.791,84

-

6.154,20

-

-

96.950,00

6.154,20

1 - Pessoal e
Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos
da Dívida
08
14
30
3 - OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES

33
37
39
47
93

OUTROS BENEF.ASSIST. DO
SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL

DESPESAS DE CAPITAL
4INVESTIMENTOS
5 - Inversões
Financeiras
6 - Amortização da
Dívida

52

EQUIPAMENTO E
MATERIAL PERMANENTE

96.950,00

6.154,20

96.950,00
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Análise Crítica

Foi elaborada a programação orçamentaria desta superintendência estadual, dentro dos limites
orçamentários estabelecidos pela presidência da FUNASA para cada ação a ser desenvolvida. Após
aprovação da programação orçamentaria, ocorreu a descentralização dos créditos por movimentação
interna, para o custeio das despesas inerentes as ações programadas, tendo ocorrido de forma
satisfatória a realização das programações previstas para serem executadas.
Com relação as despesas pagas por modalidade de contratação no exercício de 2017, houve
um acréscimo, em relação ao exercício anterior, de aproximadamente 1,2%, na modalidade pregão e
de 14,6% na modalidade de contratações diretas (dispensa e inexigibilidade de licitação).
As razões que determinam as contratações em volumes significativos em relação a dispensa e
inexigibilidade são as correções de valores dos aumentos com consumo de energia, telefonia fixa,
agua e esgoto e outros serviços, quanto a dispensa, vale salientar que houve um serviço de conserto
de veículos em que o pregão deu deserto.
Não houve no exercício de 2017 pontos negativos em relação a execução orçamentaria.
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2.3.

Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho

Quadro A.2.3– Indicadores de Desempenho - Saúde Ambiental e Saneamento
Indicador 1

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

Finalidade

Aferir o
percentual
de
municípios
apoiados
tecnicamente

Fórmula de Cálculo

Número de municípios
apoiados
técnicamente
ܺ100
Número demunicípios
programados

201
ܺ 100
50

Font
e

Sigob e Siconv

Denominação

Memóri
a de
cálculo

Periodicidade

Anual

Índice
de
Previsto

Histórico
Índices de Referência2

1

2012

2013

2014

2015

2016

100%

81%

37,5%

38,13%

110%

64,23
%

Índice
Obser
vado3

402%

Fonte: SADUC/2017
1 Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.
2 Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
3 Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017.
O indicador busca aferir o percentual de municípios (201) apoiados tecnicamente pela Funasa no período, considerando o universo total de
municípios programados (50) para o período, meta estabelecida na Lei Orçamentária Anual, atingindo um índice de 402%.
Em 2017 a Fundação Nacional de Saúde programou beneficiar 50 municípios com ações de fomento à educação em saúde ambiental, com custo
médio de um projeto no valor de R$ 180.000,00 (centro e oitenta mil reais), entretanto, dado ao maior quantitativo de propostas apresentadas por meio
do Edital de Chamamento Público, foram utilizados recursos provenientes de crédito suplementar, bem como de outra ação orçamentária para
atendimento dos pleitos. Tal acréscimo, possibilitou a incremento da meta acima do esperado, em virtude da situação atípica para o período de
recebimento de volume maior créditos suplementares.
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Este apoio técnico e financeiro caracterizou-se por um conjunto de estratégias adotadas pela Funasa que objetivou assessorar gestores e técnicos
em todos os níveis do SUS para o desenvolvimento de ações permanentes de educação em saúde ambiental, visando o enfrentamento do vetor Aedes
Aegypti.
Os dados do indicador são nacionais e serão prestados no Relatório de Gestão da Presidência da Funasa. Cabe somente a UPC a
análise técnica no processo das propostas.

Indicador 2

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

Finalidade

Aferir o
percentual
de
comunidade
s especiais
atendidas

Fórmula de Cálculo

Número de comunidades
especiais
ݔݔݔ
atentidas
ܺ100 ܺ 100
Número total de
xxx
comunidades
especiais programadas

Fonte

Relatório consolidado
da Coesa

Denominação

Memória
de cálculo

Periodicida
de

Anual

Índice de
Previsto 1

100%

Histórico
Índices de Referência
2012

2013

2014

2015

2016

-

86%

-

-

100%

Índice
Obser
vado3

-

Fonte: SADUC/2017
de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.
2 Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
3 Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017.
1 Índice

Houve elaboração da programação pela Seção de Educação em Saúde Ambiental - Saduc, porém em virtude das condicionantes, tais como: Crise
hídrica, questão climática, gestão e os poços estarem secos (Solução Alternativa Coletiva - SAC - Sistema de Abastecimento de Água), não foi possível
a realização da mesma.
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Indicador 3

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

Finalidade
Aferir o
percentual
de
municípios
com técnicos
capacitados
em CQA.

Fórmula de Cálculo

Número de municípios com
11
técnicos capacitados
X
ܺ 100
Número de municípios
15
previstos no período

Fonte

Relatório
consolidado da
SACQA/ Sesam

Denominação

Memóri
a de
cálculo

Periodicidade

Anual

Índice de
Previsto 1

100%

Histórico
Índices de Referência
2012

2013

2014

2015

2016

Índice
Obser
vado3

66,6
%

80%

0%

130%

27%

73,3%

Fonte: Relatório SACQA/2017
1 Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.
2 Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
3 Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017.
O indicador busca aferir o percentual de municípios com técnicos capacitados no controle da qualidade da água considerando o previsto para o
período. Observa-se que o número de municípios atendidos é determinado pela demanda do município e da capacidade instalada da Funasa. Este indicador
mede a abrangência da atuação da Funasa na qualificação dos técnicos dos municípios para o exercício das atividades derivadas da função que exercem,
provendo-os de conhecimentos necessários à manutenção, operação e controle da qualidade dos sistemas ou das soluções alternativas de abastecimento
de água para o consumo humano.
A meta do indicador no início do exercício de 2017, alcançado um total de 11 municípios com técnicos capacitados, representou 73,3% em relação
ao número de municípios previstos. Enfatiza-se que o Plano de trabalho elaborado pela SACQA e divulgado aos municípios foi em tempo hábil. Nas
visitas técnicas realizadas aos municípios é detectado claramente a carência de conhecimento dos técnicos municipais nas ações de Controle e Vigilância
da Qualidade da Água. Com o intuito de oferecer aos municípios maior oportunidade, a equipe do SESAM/PB ampliou o número de 15 municípios
programado para 30. A capacitação foi uma oficina direcionada para técnicos“ Multiplicadores” das ações de Controle de Qualidade da Água das
Vigilâncias Sanitária e Ambiental. Observa-se que a meta não foi alcançada pelo pouco interesse da gestão pública em encaminhar seus técnicos para a
capacitação e, em consequência, não havendo melhoria da qualidade da água consumida pela população.
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Denominação

Percentual de
municípios
com amostras
de água
analisadas

Finalidade

Aferir o
percentual
de
municípios
com
amostras
de água
analisadas.

Fórmula de Cálculo

Número de municípios com
análises realizadas
X100
Número de municípios
previstos

Memória
de
cálculo

Fonte

42
ܺ 100
71

Relatório consolidado
da SACQA/ Sesam

Indicador 4
Periodicidade

Anual

Índice
de
Previsto

Histórico
Índices de Referência

1

2012

2013

2014

2015

2016

100%

46%

104%

133,3%

148,5%

37%

Índice
Observado3

59,1%

Fonte: Relatório SACQA/2017
1 Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.
2 Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
3 Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017.
Este indicador busca aferir o percentual de municípios com amostras de água analisadas considerando o número de municípios previstos no
período. Nas amostras de água para consumo humano são analisados os parâmetros de acordo com a capacidade laboratorial de cada Superintendência.
As análises realizadas a princípio são as “sentinelas”, aumentando o rol conforme a necessidade detectada e a disponibilidade de reagentes químicos.
Enfatizamos que a SACQA/PB, tem suas atividades com maior incidência de análises voltada para mananciais subterrâneos e o apoio às comunidades
rurais financiadas pela Funasa e às de especial interesse do governo, com uma cobertura de quase 100%.
Este indicador fornece informações acerca da demanda de apoio ao prestador de serviço, atividades em casos de desastres, atendimento a
demandas do Ministério Público, e ao controle da qualidade da água em comunidades atendidas diretamente pela Funasa e outras instituições. A meta
do indicador no exercício de 2017, alcançou um total de 42 municípios com análises realizadas, representado 59,1% em relação ao número de municípios
previstos. Observa-se que o alcance da meta foi prejudicado pela falta de definição orçamentária suficiente para deslocamento dos servidores e a compra
dos reagentes químicos. Em decorrência dos entraves burocráticos do Setor (Salog) da Suest a compra dos reagentes realizado em 2016 através do Pregão
Eletrônico, na modalidade Sistema Registro de Preço “SRP” foi concretizada apenas no meio do ano. Por falta de orçamento só foram adquiridas 200
unidades de cada reagente solicitado, o que foi insuficiente para trabalhar as ações programadas.
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Atualmente, em 2018, a SACQA encontra-se com falta de todos os reagentes para a realização das análises químicas. Com condições de realizar
só as análises sentinelas, com grande prejuízo diante da classificação do porte Laboratorial desta Seção.

Indicador 5

Percentual
de exames
de
qualidade
da água de
comunidad
es
especiais
realizados

Finalidade
Aferir o
percentual
de exames
de
qualidade
da água de
comunidade
s especiais
realizados

Fórmula de Cálculo

Memória de
cálculo

Número de exames
5.333
realizados
X 100
ܺ 100
Número de exames
7.000
programados

Font
e
Relatório consolidado da
SACQA/ Sesam

Denomina
ção

Periodicidad
e

Anual

Índice de
Previsto 1

100%

Histórico
Índices de Referência
2012

2013

2014

2015

2016

Índice
Observa
do3

0%

83%

216,2
%

142%

22,7%

76,1%

Fonte: Relatório SACQA/2017
1 Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.
2 Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
3 Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017.

Este indicador permite medir o alcance das ações da Funasa no apoio aos municípios, às comunidades rurais e especiais, realizando exames
referentes à qualidade da água e permitindo que essas informações subsidiem a tomada de decisão dos gestores, com objetivo de minimizar os riscos à
população e implementar políticas públicas na melhoria da qualidade da água a ser consumida por estas comunidades. A meta do indicador foi pactuada
com a Superintendência Estadual no início do ano de 2017, dos 7.000 exames programados foram realizados 5.333, perfazendo 76,1%.
Diversas situações expõe o usuário à água com qualidade imprópria, como ausência de sistema público de distribuição na zona rural. Evidenciase que muitos fatores influenciam na ausência de água tratada em comunidades, tais como: inexistência ou precariedade do sistema de água,
desconhecimento das tecnologias existentes, deficiência ou falta de pessoal qualificado, alocação de recursos para aquisição de materiais e insumos, entre
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outros aspectos. Assim, as atividades desenvolvidas pela Funasa nessas comunidades remetem à promoção, produção, proteção, conservação, recuperação
da saúde e monitoramento das ações para que a sustentabilidade seja possível no processo de inclusão que se estabelece na comunidade para acesso à
água potável. Além das justificativas citadas no Quadro 11 Indicador 3 e Quadro 12 Indicador 4, também podemos citar a pouca sensibilidade dos
gestores públicos no cumprimento do Termo de Sustentabilidade do Convênio na realização das manutenções preventivas e corretivas dos Sistemas de
Abastecimento de Água financiados pela Funasa.
Indicador 6

Percentual de
pesquisas
celebradas na
área de saúde
ambiental.

Finalidade

Aferir o
percentual
de pesquisas
celebradas
pela Funasa,
demonstrand
o o esforço
de suas
unidades.

Fórmula de Cálculo

Número de pesquisas
celebradas
X100
Número de pesquisas
selecionadas em 2017

Fonte

x
ܺ 100
x

Periodicid
ade

Anual

Histórico
Índice de Índices de Referência
Previsto 1
2012 2013 2014
2015

2016

Índice
Observ
ado3

-%

-%

-%

-%

-%

-%

-%

Siconv

Denominação

Memória
de cálculo

Fonte: Desam
1 Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.
2 Índice de referência – medições do indicador 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
3 Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017.
OBS: Os dados do indicador são nacionais e serão prestados, no Relatório de Gestão da Presidência da Funasa.
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Indicador 7

Percentual de
obras/equipament
os planos
concluídos em
razão da
quantidade de
instrumentos de
repasse
celebrados

Finalidade

Aferir a
efetividade da
implementação
de
obras/equipam
entos/planos
(acumulado)

(Quantidade de instrumentos com
obras/equipamentos/plano concluídos
até o exercício de apuração/Quantidade
de instrumentos celebrados de 2002 até
o exercício de apuração) x 100

Memória de
cálculo

822
ܺ 100
1135

Fonte

Oracle Business
Intelligence - BI

Indicador

Fórmula de Cálculo

Histórico
Índices de Referência

Índice de
Previsto

100%

2013

2014

2015

45%

44%

64%

Índice
Observado
2016

71%

72%

Composição da Série Histórica:
• Ano de celebração de 2002 até o exercício de apuração
• Ano de conclusão da Obra igual a 30.12.2017
• Excluídos os Status de obra "Cancelados" e "Em Cancelamento”
Verifica-se sem grandes esforços que o percentual acima vem ano a ano crescendo, fato que demonstra que o alongamento do prazo de execução
tem colaborado para a efetividade dos pactos firmados, fato que contribui para o entendimento de que é salutar a prorrogação das vigências.
Por outro lado, a problemática inexecução dos convênios ainda permanece como preocupação. Entre os fatores que são corriqueiros temos: 01)
Falta de capacidade técnica para os Municípios exercerem as suas atribuições administrativas de elaboração de projetos, licitação das obras e fiscalização
efetiva dos serviços/obras contratados; 02) Projetos de Engenharia defeituosos e incompletos; 03) Celebração de Convênios sem Projetos Técnicos
Aprovados; 04) Contratação de Empresas de Engenharia com reduzida capacidade técnica e sem robusta idoneidade econômica/financeira; 05) Falta de
Reajuste/Realinhamento dos Preços, fato que inviabiliza a execução de serviços inconclusos; 06) Atraso na liberação de recursos 07) Quadro insuficiente
de motoristas oficiais e viaturas apresentando, de forma rotineira, os problemas decorrentes de grande utilização.
Remanescente ainda a questão dos Convênios de Abastecimento de Água com perfuração de poços sem obtenção de êxito na Potabilidade da
Água.
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3. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
3.1

Descrição das Estrutura 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, e a auditoria interna que é uma Unidade Seccional da estrutura da
Presidência desta Fundação.
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

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.
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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 4.1.1.1 - Força de Trabalho da UJ

Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

Não há

281

1

1.1. Membros de poder e agentes políticos

Não há

-

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

Não há

281

1

87

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e
esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: SIAPE/DEZ/2017

Não há

279

1

87

Não há

1

Não há

-

Não há

1

Não há

7

Não há

-

Não há

288

Lotação
Tipologias dos Cargos

Egressos no

87

Exercício

-

1

1

87
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4.1.1.2 Distribuição da Força de Trabalho
Quadro 4.1.1.2 Distribuição da Lotação Efetiva
Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos

Área Meio

Área Fim

75

32

75

32

1. Servidores de Carreira (1.1)
1.1. Servidores de Carreira (1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)
1.1.2.

Servidores de carreira vinculada ao órgão

74

32

1.1.3.

Servidores de carreira em exercício descentralizado

01

-

1.1.4.

Servidores de carreira em exercício provisório

-

-

1.1.5.

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

-

01

01

06

-

06

76

39

2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: SAGEP/SUEST/FUNASA/PB

4.1.1.3 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC
Quadro 4.1.1.3 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas
1. Cargos em Comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas

Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

01

01

01

01

-

-

-

-

01

01

01

01

-

-

-

-

-

-

-

-

Lotação

Egressos
no
Exercício

-

-

-

-

1.2.4.

Sem Vínculo

-

-

-

-

1.2.5.

Aposentados

-

-

-

-

19

17

05

05

18

16

05

05

-

-

-

-

01

01

-

-

20

18

06

06

2. Funções Gratificadas
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
Fonte: SIAPE-2017
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Análise Crítica:
A grande quantidade de servidores efetivos egressos (87) foi em razão do processo em
andamento de redistribuição dos servidores cedidos ao SUS para o quadro de pessoal do Ministério
da Saúde/PB;
A redução de servidores da área considerada fim, ocorreu principalmente, em decorrência da
nova orientação da Presidência, que considera a área de "Convênios" como atividade meio da Funasa.
A quantidade de servidores da área fim (Engenharia), em especial os ocupantes do cargo de
Engenheiro são insuficientes face a demanda apresentada pela Funasa/PB, atualmente na força de
trabalho dispõe apenas 05 (cinco) engenheiros efetivos, 04(quatro) engenheiros contratados, 01(um)
geólogo.
A força de trabalho que temos atualmente está distribuída dentro da necessidade pedida pelas
áreas fins e o número de servidores detentor de cargo comissionado, Funções Comissionadas de
Pessoal e Funções Gratificadas são os autorizados pelo Decreto 8.867/2016, publicado no DOU de
04.10.2016 e Pela Portaria 840/2016, publicada no DOU de 14.11.2016;
Os servidores cedidos não reduzem a força de trabalho da FUNASA, em face de seus cargos
e atribuições serem incompatíveis com a missão institucional da instituição
Cursos de capacitações realizadas no exercício de 2017:
Planilha com os cursos de capacitação realizados pelos servidores da Suest/PB - 2017

Quant.

1

Cursos Ofertados

Curso de Gestão de Riscos e Controle Interno

Público Alvo

Nº de
servidores
treinados
Área
Fim

Área
Meio

Servidor/
SECOV/SESAM

01

01

2

Treinamento em Serviço sobre Sistemas de
Convênio na Análise e Acompanhamento de
Processos.

Servidor/SECOV

-

01

3

Curso Elaboração de Indicadores de
Desempenho Institucional.

Servidor/ DIADM

-

01

4

Seminário para o Desenvolvimento dos
Territórios Saudáveis e Sustentáveis do
Semiárido.

Servidor/ SESAM

01

.

5

Curso " O SICONV e a Gestão de Convênios: da
Captação de Recursos a Tomada de Contas
Especial."

Servidor/
SECOV/SESAM

01

03

6

47º Congresso Nacional de Saneamento da
Assemae

Servidor/ SESAM

01

-

7

Curso Gestão e Fiscalização de Contratos
Administrativos.

Servidor/ DIADM

-

02
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8

Capacitação em Instalação, Manutenção e
Operação da Salta - Z.

Servidor/
DIESP/SESAM

03

.

9

Oficina Regional do Programa Nacional de
Saneamento Rural - Região Nordeste

Servidor/
DIESP/SESAM

02

-

10

XIV Semana de Administração Orçamentária,
Financeira e de Contratações Públicas.

Servidor/ DIADM

-

01

11

III Seminário de Controle da Qualidade da Água
para Consumo Humano

Servidor/ SESAM

02

-

12

Curso Papel do Gerente na Gestão do
Desempenho de Equipe

Servidor/
DIADM/SESAM

01

03

13

Curso Revisão de Contratos Administrativos de
Terceirização

Servidor/ DIADM

-

01

14

Curso de Metodologia de Ensino para
Facilitadores de Aprendizagem da Funasa.

Servidor/SESAM

02

-

15

Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos
Administrativos

Servidor /DIADM

-

01

16

XIV Congresso Nacional de Meio Ambiente

Servidor/SESAM

02

-

17

20º Congresso Brasileiro de Criatividade &
Gestão com Pessoas

Servidor/SAGEP

-

01

18

Curso de Liderança: Reflexão e Ação

Servidor/GAB

-

01

19

Gestão de Materiais

Servidor/ DIADM

-

01

20

Técnicas de Investigação de Áreas
Contaminadas: solo e água subterrãnea

Servidor/SESAM

01

-

21

Capacitação no Plano e Protocolo de Atuação da
Funasa em situações de Desastre.

Servidor/
DIESP/SESAM

09

-

22

Curso Completo da Nova Planilha de Custo e
Formação de Preços de Acordo com a Nova IN
05/2017/MPOG.

Servidor /DIADM

01

-

23

I Congresso Internacional de Engenharia de
Saúde Pública e de Saúde Ambiental da Funasa I CIESA

Servidor/
DIESP/SESAM

09

-

24

Curso Elaboração de Termos de Referência e
Projetos Básicos - 5ª edição

Servidor /DIADM

-

01

25

Curso "Siconv Week - 100% Prático "

Servidor/SECOV

-

01

26

Oficina de Desenvolvimento de Equipes

Servidor/SAGEP

-

01

27

Workshop de Treinamento Operacional do
Sistema SEI

Servidor
DIADM/SECOV

01

01
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4.1.2 Demonstrativos das despesas com pessoal

Quadro 4.1.2 Despesas do pessoal
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens
Fixas

-

Exercícios

2017
2016

Exercícios

2017
2016

12.319.150,86
8.053.258,61

Exercícios

2017
2016

22.631,52
3.592,30

Exercícios

2017
2016

36.326,47
105.220,86

Exercícios

2017
2016

11.498.026,23
17.211.629,19

2017
2016
Fonte: DW-SIAPE

633.179,00
747.886,67

Exercícios

Dem Despesas
Benefícios
ais
de
Retribuiçõe
Assistenciais e Desp Exercícios
Gratificações
Adicionais
Indenizações
s
Previdenciário esas Anteriores
s
Vari
áveis
Membros de poder e agentes políticos
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada
317.715,89
2.147.088,25
766.125,65
1.224.555,62
1.163.548,92
5.365,24
273.810,03
1.111.630,54
350.346,63
908.032,37
819.035,14
724,44
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada
2.828,94
1.257,24
5.954,00
3.274,04
299,36
458,00
1.491,96
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
3.158,82
2.185,90
952,86
11.083,32
11.574,70
23.895,02
9.277,90
Servidores cedidos com ônus
628.477,33
747.141,12
1.036.199,71
1.111.240,35
2.458.240,54 1.419.459,17
1.654.771,15
1.832.434,10
83.521,80
Servidores com contrato temporário
78.406,67
43.438,46
39.388,00
90.974,16
40.275,17
49.075,54
-

Decisões
Judiciais

354.686,80
225.080,72

Total

0,00
0,00
18.298.237,23
11.741.921,48

-

35.945,74
5.841,62

-

41.671,19
162.004,66

591.205,86
902.259,93
-

15.612.290,60
25.562.315,88
794.412,13
928.211,54
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4.1.3

Gestão de riscos relacionados ao pessoal

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, estabeleceramse 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 relacionadas 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.
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
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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.
Com relação aos servidores contratados (SUEST/FUNASA/PB) na totalidade de 07 (sete),
todos estão com os contratos renovados, condicionado ao trânsito em julgado da ACP nº 505877472.2013.404.7100 - 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto Alegre/RS, caso a decisão final
não seja favorável a FUNASA, teremos também sérias dificuldades para cumprimento da missão
institucional, uma vez que todos os contratados estão lotados nas atividades fins.
O quadro abaixo 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:
Quadro A.4.1.3. Histórico das solicitações de reposição de força de trabalho da FUNASA.

ANO

2010/2011

2012

2013

SOLICITAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO

VAGAS

SOLICITAÇÃO DE
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

VAGAS

-

Autorização
de
Contratação
Temporária de profissionais de nível
superior para a área de Engenharia Portaria MP nº 189, de 09/07/2009.

52
(NS)

-

Ofício nº 312/Gab/Presi/Funasa de
05/12/2011 (Áreas de Engenharia e
Convênios).

82
(NS)

Ofício
nº
299/Presi/Funasa
de
22/10/2012 (Áreas de Engenharia e
Convênios).
Ofício nº 311/Direx/Presi/Funasa, de
14/11/2012, em substituição ao
anterior.

612
(NS)

Não houve – Edital de Concurso
Público Funasa nº 01/2009 em
vigor.

Ofício
nº
149/Gab/Presi/Funasa,
de
05/06/2012 encaminhado pelo
Aviso nº 1.138/GM/MS, de
10/07/2012.
(Proc.
03000.003801/2012-67)

Não houve nova solicitação de
Concurso Público, posto que a
anterior ainda estava sob análise
do Ministério do Planejamento.

147 (NS)
e
379
(NI)

Nota
Técnica
nº
01/2013/Cgerh/Deadm, contendo mais
esclarecimentos quanto à solicitação
encaminhada
pelo
Ofício
nº
311/Direx/Presi/Funasa,
de
14/11/2012.
Autorização
de
Contratação
Temporária de excepcional interesse
público para as áreas de Engenharia e
Convênios, conforme autorização
concedida pela Portaria MP/MS nº
195, de 28/05/2013.

336
(NS)
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2014

Nota
Técnica
nº
11
Cgerh/Deadm de 27/05/2014,
reafirmando a necessidade de
urgente reposição da força de
trabalho da Funasa e ainda o
acréscimo de vagas para Agente
Administrativo no total de 251.

170
(NS)

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

Ofício nº 18/Presi/Funasa, de
24/02/2015,
reiterando
a
solicitação de concurso público;
2015

2016

Ofício nº 71/Presi/Funasa de
02/04/2015,
solicitando
reavaliação da proposta de
Concurso Público em análise no
Ministério do Planejamento.

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 24/11/2016.
(Proc. 25100.006.335/2016-18)

OBS:
Suspensão
das
autorizações
para
os
exercícios de 2016 e 2017,
conforme Ofício MP nº 37281
de 28/06/2016.
Ofício nº111/Presi/Funasa de
18/05/2017 encaminhado pelo
Aviso nº 305 GM/MS de
24/05/2017.

-

Não houve - contratação temporária
anterior ainda em vigor.

197
(NS)
e
251
(NI)

210
(NS)
e
251
(NI)

Ofícios nº 108 e 109, ambos de
16/02/2016, solicitando autorização
para realizar contratação temporária
para as áreas de Engenharia e
Convênios, em complementação às
vagas não preenchidas na seleção
anterior, reiterado pelo o Ofício nº
354/Presi/Funasa, de 21/07/2016 e pelo
o Ofício nº 746, de 24/11/2016.

177
(NS)

208(NS)
e
251(NI)

2017

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

30
(Analistas de
Infraestrutura)

Some-se ao cenário descrito o fato de que a SUEST/FUNASA/PB possui uma grande
quantidade de servidores aptos para aposentadoria, conforme demonstrativo abaixo:
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Quadro B.4.1.3.
31.12.2017

Servidores com Abono de Permanência - Aptos para aposentação em

Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos

1. Servidores Efetivos

Abono de Permanência

Área
fim

Área
meio

Total

Área
Área fim meio

Total

32

74

106

21 =
65,62%

62 =
58,49%

41 =
55,40%

A força de trabalho efetiva da UPC está envelhecida, prova disso está demonstrada no quadro
de servidores com abono de permanência, haja vista que, se todos os servidores com abono de
permanência optassem pela aposentadoria, perderíamos 58,49% da força de trabalho total, sendo que
65,62% das atividades fins e 55,40% das atividades meios, trazendo assim grandes prejuízos as
atividades desenvolvidas pela SUEST/FUNASA/PB, problemas que só poderão ser resolvidos, com
a contratação imediata de servidores públicos para todas as áreas, através de concurso público.
Os afastamentos referentes as Licenças para Tratamento de Saúde são poucos e não interferem
na continuidade de nossas atividades.
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4.1.4 Contratação de pessoal de apoio e estagiários
4.1.4.1 Contratação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos (regular)

Quadro A.4.1.4.1 Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade

Unidade Contratante
Nome: SUEST/FUNASA/PB
Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

2016

2016

Objeto

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de Execução
das Atividades Contratadas
Início

Fim

Serviço
de
Limpeza, STARLIGTH
Copeiragem e Jardinagem
SERVICE
LIMPEZA DE
BENS IMÓVEIS
EIRELI-EPP
CNPJ:
15.039.942/0001
-50
14/06/2017

13/06/2018

SHANALLY
SERVIÇOS DE
VIGILANCIA
EIRELI
CNPJ:
09.222.175/0001
-18
01/12/2017

30/11/2018

Serviço de Vigilância

Nível de escolaridade mínimo
exigido dos trabalhadores
contratados

N/A

N/A

Sit.

P

P
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2014

2013

Manutenção Predial

Serviço de Recepcionista

BISSETRIZ
CONSTRUÇÕE
S E SERVIÇOS
LTDA-ME
CNPJ:
10.766.128/0001
-14
01/07/2017

30/06/2018

N/A

P

AKYLLES
SOUSA
DO
NASCIMENTO
-ME
CNPJ:
14.601.896/0001
-79
02/12/2016

30/06/2017

N/A

E

Fonte: SORCO/SUEST/FUNASA/PB
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4.1.4.2 Contratação de Estagiários
Quadro A.4.1.4.2– Composição do Quadro de Estagiários
Nível de escolaridade
1.

2.

Quantitativo de contratos de estágio vigentes
1º Trimestre 2º Trimestre

Despesa no exercício

3º Trimestre

4º Trimestre

(em R$ 1,00)

Nível superior

-

-

14

14

47.968,59

1.1

Área Fim

-

-

03

03

10.120,65

1.2

Área Meio

-

-

11

11

37.847,94

Nível Médio

-

-

14

14

22.875,33

2.1

Área Fim

-

-

00

00

0,00

2.2

Área Meio

-

-

14

14

22.875,33

-

-

28

28

70.843,25

3.
Total (1+2)
Fonte: SAGEP/SUEST-PB

Quadro B. 4.1.4.2– Despesas com Estagiários nos últimos exercícios
Elemento de Despesa

2013

2014

2015

2016

2017

Bolsa de Estágio

129.265,49

114.780,21

123.951,95

74.620,95

51.925,92

Vale transporte

61.171,95

49.908,00

38.226,00

24.426,00

18.918,00

Valor Total

190.437,44

164.687,21

162.177,95

99.046,95

70.843,92

Fonte: DW SIAPE

Análise Crítica:
A contratação de estagiários é realizado por meio do Centro de Integração Empresa Escola CIEE, contratado através do Processo Administrativo nº 25210.000.375/2017-81, escolha feita por
intermédio de processo licitatório em âmbito nacional, a partir de 03/07/2017.
Esse agente tem a responsabilidade de selecionar os candidatos e encaminhá-los à Funasa para
que os mesmos sejam entrevistados, de modo que o SODEP/SAGEP não recebe currículos, uma vez
que esse agente de integração realiza contratação dos estudantes cadastrados e enviados por ele.
A contratação de Estagiários está amparada na Orientação Normativa nº 4/2014 da
SEGEP/MP, a nossa Suest está contemplada com 24 vagas( 12 de nível médio e 12 de nível superior).
Os valores das despesas são referentes à bolsa estágio mais o Auxilio Transporte do estagiário.
Os custos anuais com contratação de estagiários foram menores do que o ano anterior em
razão da vigência do novo contrato iniciar em 03.07.2017.
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4.1.5

Indicadores Gerenciais sobre a Gestão de Pessoas

ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO
H= jornada de trabalho diária (considerada de regra 8 horas).
DU= número de dias
DU= H * NDU = 8 * 254 = 2.032 horas.
QHNT = Quantidade de horas não trabalhadas = (faltas não justificadas + licenças[1] + afastamentos
+ atrasos e saídas antecipadas não compensadas) = 57.816
QS = Quantidade de Servidores = 281
DU = Dias Úteis, já convertidos em horas = 2.032

Exercício de 2017
QHNT = 57.816 = 0,10%
QS*DU 281*2.032
Informação importante leva em conta os afastamentos por cessões que 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 de pessoal no Quadro de Pessoal da Fundação, muito
embora não seja de fato força de trabalho para a Instituição.
OBS. Não houve redução em relação ao ano de 2016, em razão da inclusão dos afastamentos
em razão das férias regulamentares dos servidores.

ÍNDICE DE ADOECIMENTO:
A Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas reformulou este indicador, a fim de identificar o
perfil de adoecimento dos servidores, cujos afastamentos impactam a força de trabalho.
A base de dados utilizada pela Funasa foi a do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do
Servidor – SIASS e a do SIAPESAUDE, levando em conta o número de afastamentos para tratar da

[1]

Todas as licenças legais.
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própria saúde, ainda que um mesmo servidor apresente mais de um afastamento no período de um
ano (janeiro a dezembro).
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 (59); os números de homologações administrativas para tratamento da própria
saúde (75); totalizando 134 afastamentos para tratamento da própria saúde, tudo referente ao
exercício de 2017.
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.
Para a delimitação do público alvo foram considerados os servidores da Funasa/PB, incluindo
os cedidos ao SUS, visto que permanecem com lotação na Suest/PB.
Para identificar o tipo de doença mais recorrente, uma vez que o SIAPESAUDE fragmenta
sobremaneira as informações por classificação do CID, os afastamentos foram separados em
dezessete grupos para apontar as três maiores ocorrências no exercício de 2017.

Nº DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS A SAÚDE
1 OSTEOMUSCULAR
2 RESPIRATÓRIO
3 OFTALMOLOGIA
4 EXAMES CLÍNICOS E LABORATÓRIAIS
5

CIRCULATÓRIO (coração, varizes, problemas vasculares,
aneurisma, hipertensão)

7 CIRURGIA
6

SINTOMAS IDIOPÁTICOS (dores, febre, vômito, prurido, mal
estar, alergias)

8 ODONTOLOGIA
9 TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS
10 DIGESTIVO
11 GENITURINÁRIO (URINÁRIO, GENITAL)
12 VIROSES (GERAIS)
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13 PELE
14 GRAVIDEZ, PARTO E PUERPERAL.
15 NEOPLASIAS
16 SISTEMA NERVOSO (esclerose múltipla)
17 ENDÓCRINAS

Foram elaboradas duas fórmulas para identificar o percentual de servidores que se afastam
para tratamento da saúde, conforme dados do SIAPESAUDE de janeiro a dezembro de cada
exercício:
Exercício de 2017
Fórmula 1: média de afastamentos para tratar da própria saúde
Nº de afast.p/tratar da própria saúde=134=0,47 afast./servidor em 12 meses
Nº de servidores ativos da Suest-PB 281
_________________
Fórmula 2: índice de adoecimento dos servidores em um ano
Nº de servidor ativo/PBxNº de afast.p/servidor em 12 meses=281 x 0,47 = 1,32%
100
100
Logo, o índice de adoecimento dos servidores da Funasa/SUEST-PB, no exercício de 2017
foi de 1,32%.
A maior incidência de causas de afastamento para tratamento da própria saúde no exercício
de 2016, na Funasa/PB, conforme o critério de seleção adotado, foi por DOENÇAS
OSTEOMUSCULARES, alcançado pela fórmula a seguir:
Nº de afastamento por doenças Osteomusculares x 100% = _39 x 100% = 29,10%
Nº de afastamentos p/tratamento da própria saúde 134
A segunda maior incidência foi por doenças do APARELHO RESPIRATÓRIO:
Nº de afastamento por doenças do Aparelho Respiratório x 100% = _16 x 100% = 11,90%
Nº de afastamentos p/tratamento da própria saúde
134
A terceira maior incidência foi por NEOPLASIAS:
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Nº de afastamento por problemas Viroses (gerais) x 100% = _14_ x 100% = 10,44%
Nº de afastamentos p/tratamento da própria saúde
134
Uma vez identificado o perfil de adoecimento do Quadro de Pessoal, poder-se-á correlacionar
esses índices às atividades laborais. A partir de então, pretende-se adotar medidas corretivas que
minimizem ou eliminem as ocorrências.
O acompanhamento deste indicador, em razão das informações a serem obtidas do Subsistema
Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS e a do SIAPESAUDE devem ser feito pelas
Unidades de Gestão de Pessoas, entre janeiro e dezembro de cada exercício.
A partir de então, pretende-se adotar medidas corretivas que minimizem ou eliminem as
ocorrências.
Apesar do "ÍNDICE DE ADOECIMENTO DOS SERVIDORES" no exercício de 2017 da
SUEST/FUNASA/PB ter sido muito baixo (1,32%), mesmo assim, atingimos a meta de redução de
10% com relação ao índice do ano de 2016 que foi de 1,72%.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS:
NGC = Número de Gestores Capacitados = 12
NEGUP = Número estimado de Gestores da Unidade Pagadora = 20
Exercício de 2017
NGC * 100
NEGUP

=

12
20

* 100 = 60%

O número estimado de Gestores da Suest/PB a serem capacitados foi obtido a partir do Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança de chefias; Chefe de Divisão,
Serviço, Seção e Setor), vagos e/ou ocupados, por Unidade Pagadora – UPAG, tendo com parâmetro
o Decreto nº 7.335/2010.
Assim, considerando a participação de 12 (doze) gestores da Funasa em ações de capacitação
gerencial, no exercício de 2017, na Suest/PB, 60% dos gestores foram capacitados.
O acompanhamento deste indicador, em razão das informações a serem obtidas dos dados
sobre desenvolvimento gerencial, deve ser feito pelas Unidades de Desenvolvimento de Pessoas das
Superintendências, com envio das informações pertinentes à Coordenação de Seleção e
Desenvolvimento de Pessoas até o quinto dia útil do mês subseqüente, para consolidação.
Por esse indicador, a SUEST/PB atingiu a meta de 2016 que era capacitar 60% a mais no
exercício de 2017.
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ÍNDICE DE ESTÁGIO:
Meta: atender 100% da demanda das Unidades.
NE = Número de estagiários = 24
NV = Número de vagas =
Exercício de 2017
NE x 100 = 24 x 100 = 100%
NV
24
Por esse indicador, apura-se que todas as vagas de estagiários foram preenchidas no âmbito
da SUEST/PB, no exercício de 2017, com 100% da meta atendida.
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4.2

4.2.1

Gestão do Patrimônio e da Infraestrutura

Gestão da Frota de Veículos Própria e Terceirizada

Quadro A.4.2.1 – Frota de veículos automotores de propriedade da Unidade Jurisidicionada.

Legislação de Frota de
veículos SUEST/PB, estão
adequados a IN nº 3, de 15 de
Maio de 2008.

Nossa frota veicular é controlada através de Ordens de Saída e
BDT (Boletim Diário de Tráfego), Motorista Oficial da UPC,
usuário servidor. Relatando quilometragem inicial e final, horário
de saída/chegada e itinerário, Capitulo 3 Artigos 3 e 4 da IN nº 3
de 2008.

Importância da Frota.

É de suma importância para nossa SUEST/FUNASA/PB, pois
sem ela não seriamos capazes de controlar as demandas de
trabalhos atribuídos a esta Superintendência.

Quantidade de Veículos:

Nossa frota ATUAL é composta por 14 (quatorze) veículos.

GRUPO: Veículos de
transporte institucional.

Média de quilometragem por
grupo, media km rodados
anual em 2017.

Idade media da frota.

NISSA FRONTIER

01

FORD RANGER

02

MITSUBISHI L-200

08

FIAT DOBLÔ

01

FIAT IVECO

01

WOLKSWAGEN

01

NISSA FRONTIER

De 06 a 10.000km/ano

FORD RANGER

De 10 a 30.000 km/ano

MITSUBISHI L-200

De 20 a 80.000 km/ ano.

FIAT DOBLÔ

De 8 a 22.000 km/ ano.

FIAT IVECO

De 8 a 22.000 km/ ano.

WOLKSWAGEN

De 2 a 7.000 km/ ano.

NISSA FRONTIER

12 ANOS

FORD RANGER

10 ANOS

MITSUBICHI L- 200

07 A 09 ANOS

FIAT DOBLÔ

09 ANOS

FIAT IVECO

07 ANOS

VOLKSWAGEN

21 ANOS
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Contrato com empresa (oficina)
fornecimento de peças e serviços
com mão de obra anual.
Custo anual associado a
manutenção da frota.

R$ 195.482,14

Custo com Pneus para frota de
veículos.

R$ 9.719,35

Contrato com empresa
especializada em serviços de
lavagem de veículos/ano.

R$ 4.614,38

Óleo Lubrificante / Ano

R$ 5.870,67
DIESEL R$ 97.937,03

Combustíveis / Ano

GASOLINA R$ 2.773,15

Custos com seguro obrigatório,
taxas de licenciamento e outros
serviços - anual

R$ 4.435,81

Razão de escolha de aquisição VEÍCULOS TRACIONADOS 4x4 (cabine dupla), devido ao
aumento das visitas técnicas de acompanhamento e fiscalização
dos convênios que esta UPC realiza, bem como, o difícil acesso
das localidades.
Estrutura de Controle para
assegurar uma prestação de
Serviço Eficiente e Econômica
no serviço com Transporte.

Nossa estrutura é continuar mantendo a frota em perfeito estado
de conservação, sempre mantendo o controle de manutenção:
revisões periódicas, substituições de peças, pneus por km rodados,
limpeza constante dos veículos, controle com combustíveis,
manutenção das habilitações dos condutores sempre atualizadas,
bem como respeitando as Leis de trânsito.

Plano de substituição de frota.

Conforme o Plano Anual Para Aquisição de Veículos - PAAV.
(abaixo)
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PLANO ANUAL DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - PAAV
Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO / ÓRGÃO / ENTIDADE

SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS - SISG

Ministério da Saúde/Fundação Nacional de Saúde/SUEST-PB

VEÍCULOS A ADQUIRIR
CARACTERÍSTICAS

- Automóvel – capacidade e motorização
compatíveis com o serviço desta SUEST-PB.
PICK-UP (4X4) - Óleo Diesel.

GRUP
O
III

ANO DE
VIGÊNCIA
2017

VEÍCULOS A SUBSTITUIR
TRIMESTR
E
4º/2017

QUANTIDADE

04

ESPÉCIE / MARCA /
MODELO
Passageiro/NISSAN FRONTIER
Passageiro/FORD RANGER
Passageiro/FORD RANGER
Passageiro/L-200

PLACA

UF

ANO

GRUP
O

JKH - 2413
MOQ - 7406
MOQ - 7576

PB

2006

III

PB

2008

III

PB

2008

III

MOC-1882

PB

2009

III
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PLANO ANUAL DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – PAAV (CONTINUAÇÃO)
Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008
JUSTIFICATIVAS E OBSERVAÇÕES SOBRE AQUISIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES

Em virtude da grande demanda de acompanhamento/supervisão dos convênios que atualmente a UPC realiza, e
considerando que as localidades visitadas são de difícil acesso, há necessidade de:
 04 (quatro) veículos tracionados (4X4), em virtude de nossa frota de veículos tracionados encontrarem-se desgastados
(ESTÃO EM USO HÁ MAIS DE 09 ANOS), bem como, atendimento a demanda dos serviços administrativos dos diversos
setores que compõem a SUEST/FUNASA/PB.

DIRIGENTE DO ÓRGÃO SETORIAL/SECCIONAL

APROVAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

LOCAL: João Pessoa, DATA : _____/_____/_____
_________________________________
ASSINATURA / CARIMBO

LOCAL: João Pessoa, DATA : _____/_____/_____
_____________________________
ASSINATURA / CARIMBO

Fonte: SOTRA/SUEST/FUNASA/PB
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4.2.2

Política de Destinação de Veículos Inservíveis ou Fora de Uso e Informações Gerenciais
sobre Veículos nessas Condições
Veículos oficiais que foram classificados como inservíveis pelo Setor de Transporte da UPC:
JKH-5961 - PICK-UP NISSAN FRONTIER 4X4XE Ano/Fab: 2005, Ano/Mod: 2006,
MOP-9100 - MMC/L200 - 4X4 L, Diesel, Ano/Fab: 2000, Ano/Mod: 2001;
MOO-1317 - GM/BLAZER DLX 2.8 - 4X4, Diesel, Ano/Fab: 2001, Ano/Mod: 2001;
MOV-0239 - I/KIA BESTA GS GRAND, Diesel, Ano/Fab: 2002, Ano/Mod. 2002;
MON-2108 - MMC/L200 - 4X4 L, Diesel, Ano/Fab: 2000, Ano/Mod: 2001.

Após constatar que o veículo é antieconômico, o Setor de Transporte (SOTRA) envia
documento ao Setor de Patrimônio e Material (SOPAM), colocando o veículo a disposição do último.
Com base na Lei Federal 8.666/93 no seu Artigo 17, e no Decreto 99.658/1990 a
Superintendência julga a melhor destinação dos veículos, avaliando a oportunidade e
conveniência, fazendo a decisão entre a Doação ou o Leilão.

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
A gestão de patrimônios no âmbito da UPC é realizada pelo Setor de Patrimônio e MaterialSOPAM, o qual utiliza o sistema informatizado SPIUnet, que vem atendendo de forma satisfatória.
A Superintendência do Patrimônio da União do Estado da Paraíba-SPU/PB disponibiliza um
suporte para dúvidas quanto ao gerenciamento do programa.
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4.2.3.2 Distribuição Geográfica dos imóveis da União
Quadro 4.2.3.2 Distribuição Geográfica dos imóveis da União.
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

EXERCÍCIO 2016

EXERCÍCIO 2017

19

19

Subtotal Brasil

19

19

Subtotal Exterior

-

-

Total (Brasil + Exterior)

19

19

PARAIBA

Fonte: SOPAM/SUEST/FUNASA/PB

4.2.3.3 Imóveis sob a responsabilidade da UPC, Exceto Imóvel Funcional
Quadro 4.2.3.3 Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel
Funcional
Valor do Imóvel
Valor
Data da
Valor
Histórico
Avaliação Reavaliado

Despesa no Exercício
Com
Com
Reformas Manutenção

Regime

Estado de
Conservação

255015/
36211 1905.00010.500-0

5

3

2.259.065,00

05/06/2015

3.492.000,00

Não

Não

255015/
36211 1905.00014.500-2

5

3

44.320,00

04/06/2015

139.000,00

Não

Não

255015/
36211 1905.00016.500-3

5

3

44.320,00

05/06/2015

93.000,00

Não

Não

255015/
36211 1905.00018.500-4

5

3

29/08/2015

669.000,00

Não

Não

255015/
36211 1907.00009.500-1

5

3

1.625.840,70

06/06/2015

2.440.000,00

Não

Não

255015/
36211 1909.00005.500-6

5

3

40.962,24

24/05/2015

227.000,00

Não

Não

255015/
36211 1921.00006.500-0

5

3

534.603,36

01/09/2015

2.286.000,00

Não

Não

255015/
36211 1931.00017.500-8

5

3

1.012.000,00

28/07/2015

2.137.000,00

Não

Não

255015/
36211 1981.00081.500-3

5

3

1.000.000,00

30.08/2015

2.014.000,00

Não

Não

5

3
350.000,00

01/05/2015

1.620.000,00

Não

Não

UG

RIP

255015/
36211 2021.00004.500-8

-
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255015/
36211 2027.00021.500-0

5

3

6.273.445,00

29/08/2015

7.946.000,00

Não

Não

255015/
36211 2133.00002.500-7

5

3

31.600,00

05/05/2015

225.000,00

Não

Não

1.000.000,00

06/08/2015

1.774.00,00

Não

Não

3

255015/
36211 2155.00006.500-0
255015/
36211 2155.00008.500-0

5

3

65.000,00

05/05/2015

527.000,00

Não

Não

255015/
36211 2155.00010.500-1

5

3

145.000,00

06/08/2015

280.000,00

Não

Não

255015/
36211 2175.00251.500-7

5

3

932.629,50

28/07/2015

805.000,00

Não

Não

255015/
36211 2221.00007.500-7

5

3

132.000,00

06/05/2015

1.177.000,00

Não

Não

255015/
36211 2221.00009.500-8

5

3

740.000,00

01/09/2015

724.000,00

Não

Não

255015/
36211 2225.00748.500-9

5

3

1.395.903,46

15/04/2015

1.484.000,00

Não

Não

Total
Fonte: SOPAM/SUEST/FUNASA/PB

-

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
Informamos que a Setor de Patrimônio e Material-SOPAM desta UPC fez o registro das
informações no SPIUnet de forma satisfatória.

4.2.3.5 Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitigá-los
O Setor de Patrimônio e Material-SOPAM desta UPC considera alguns riscos à gestão dos
referidos imóveis, levando em conta o déficit atual de servidores no setor, para fazer o
acompanhamento e verificações in loco a estes imóveis espalhados por todo o estado da PB.

74

4.2.4

Cessão de Espaços Físicos e Imóveis a Órgãos e Entidades Públicas ou privadas

Quadro A.4.2.4– Cessão de Espaços Físicos e Imóveis a Órgãos e Entidades Públicas ou
Privadas.

Identificação do Imóvel:

RIP: 1905.00014.500-2

Identificação da Cessionária:

Prefeitura M. de Alagoa Grande

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

Posto de Saúde

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 10/08/2010

Caracterização do espaço cedido:

Hoje o imóvel encontra-se em estado de
abandono

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx

Identificação do Imóvel:

RIP: 1905.00016.500-3

Identificação da Cessionária:

Prefeitura M. de Alagoa Grande

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

Posto de Saúde

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 06/12/2010

Caracterização do espaço cedido:

Funcionando normalmente

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx
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Identificação do Imóvel:

RIP: 1905.00010.500-0

Identificação da Cessionária:

Prefeitura M. de Alagoa Grande

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

Unidade de Saúde

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 10/08/2010

Caracterização do espaço cedido:

Funcionando em parte como
ambulatório e SAMU

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx

Identificação do Imóvel:

RIP: 1905.00018.500-4

Identificação da Cessionária:

Prefeitura M. de Alagoa Grande

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

Alojamento

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 10/08/2010

Caracterização do espaço cedido:

Alojamento

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx

Identificação do Imóvel:

RIP: 1907.00009.500-1

Identificação da Cessionária:

Prefeitura M. de Alagoa Nova

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso
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Finalidade do espaço físico:

Unidade de Saúde

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 01/04/2010

Caracterização do espaço cedido:

Hospital Municipal

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx

Identificação do Imóvel:

RIP: 1909.00005.500-6

Identificação da Cessionária:

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

Serviço de água e esgoto

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 01/04/2010

Caracterização do espaço cedido:

Escritório do serviço de água e esgoto

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx

Identificação do Imóvel:

RIP: 1921.00006.500-0

Identificação da Cessionária:

Prefeitura Municipal de Areia

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

Unidade Hospitalar

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 10/08/2010

Caracterização do espaço cedido:

Unidade Hospitalar

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx
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Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx

Identificação do Imóvel:

RIP: 1931.00017.500-8

Identificação da Cessionária:

Prefeitura Municipal de Bananeiras

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

Unidade Hospitalar

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 08/12/2010

Caracterização do espaço cedido:

Unidade Hospitalar

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx

Identificação do Imóvel:

RIP: 1981.00081.500-3

Identificação da Cessionária:

Gov. do Estado da Paraíba

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

Distrito Sanitário de Saúde

Prazo da cessão:

20 anos

Caracterização do espaço cedido:

Distrito Sanitário de Saúde

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx
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Identificação do Imóvel:

RIP: 2021.00004.500-8

Identificação da Cessionária:

Prefeitura Municipal de Esperança

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

Unidade Sanitária

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 01/04/2010

Caracterização do espaço cedido:

Unidade Hospitalar

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx

Identificação do Imóvel:

RIP: 2027.00021.500-0

Identificação da Cessionária:

Gov. do Estado da Paraíba

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

Hospital Regional

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 06/12/2010

Caracterização do espaço cedido:

Hospital Regional

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx

Identificação do Imóvel:

RIP: 2133.00002.500-7

Identificação da Cessionária:

Prefeitura M. de Pilões

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso
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Finalidade do espaço físico:

Unidade Sanitária

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 13/12/2010

Caracterização do espaço cedido:

Unidade Sanitária

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx

Identificação do Imóvel:

RIP: 2155.00006-500-0

Identificação da Cessionária:

Prefeitura M. de Remigio

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

Unidade Sanitária

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 06/12/2010

Caracterização do espaço cedido:

Unidade Sanitária

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx

Identificação do Imóvel:

RIP: 2155.00010-500-1

Identificação da Cessionária:

Prefeitura M. de Remigio

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

Unidade Sanitária Lagoa do Mato

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 06/12/2010

Caracterização do espaço cedido:

Unidade Sanitária

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx
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Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx

Identificação do Imóvel:

RIP: 2155.00008-500-0

Identificação da Cessionária:

Prefeitura M. de Algodão de Jandaira

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

Unidade Sanitária

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 01/04/2010

Caracterização do espaço cedido:

Unidade Sanitária

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx

Identificação do Imóvel:

RIP: 2175.000251.500-7

Identificação da Cessionária:

Prefeitura M. de Santa Rita

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

PSF de Várzea Nova

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 06/12/2010

Caracterização do espaço cedido:

PSF de Várzea Nova

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx
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Identificação do Imóvel:

RIP: 2221.00009.500-8

Identificação da Cessionária:

Prefeitura M. de Solânea

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

PSF e Samu

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 13/12/2010

Caracterização do espaço cedido:

PSF e Samu

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx

Identificação do Imóvel:

RIP: 2221.00007.500-7

Identificação da Cessionária:

Prefeitura M. de Casserengue

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso

Finalidade do espaço físico:

Posto de Saúde da Família

Prazo da cessão:

20 anos a partir de 13/12/2010

Caracterização do espaço cedido:

Posto de Saúde da Família

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx

Identificação do Imóvel:

RIP: 2225.00748.500-8

Identificação da Cessionária:

Gov. do Estado da Paraíba

Caracterização da Cessão:

Uso em ações de saúde pública

Forma de seleção:

Termo de cessão de uso
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Finalidade do espaço físico:

Distrito Sanitário de Saúde

Prazo da cessão:

20 anos

Caracterização do espaço cedido:

Distrito Sanitário de Saúde

Benefícios, pecuniários ou não, recebidos pela UPC
como remuneração pelo espaço cedido:

xxxxxx

Tratamento contábil dos benefícios recebidos:

xxxxxx

Rateio dos gastos, quando cessão parcial:

xxxxxx

Uso dos benefícios decorrentes da cessão pela UPC:

xxxxxx
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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 às informações da Funasa de duas 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.
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: 70.719040 - 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 à 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 eletrônico
http://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. Oriundo da
Paraíba, tivemos 11 pedidos, de 6 solicitantes diferentes, o que corresponde a 3,57% dos solicitantes
de todo o Brasil.
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 SIC-Funasa
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
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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 à 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.

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
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públicas devem, obrigatoriamente, divulgar nas suas páginas oficiais na internet, no menu de primeiro
nível, com o título “Acesso à Informação”, salvo aquelas cujas confidencialidades estejam previstas
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.
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5.3

Medidas para Garantir a Acessibilidade aos Produtos, Serviços e Instalações

A Funasa vem buscando cumprir 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, dispondo
de vagas para idosos e portadores de necessidades especiais.
Ressalta-se que a SUEST/FUNASA/PB detêm o projeto executivo para reforma de seu
edifício-sede, cuja a contratação por procedimento licitatório deverá ocorrer assim que ocorra a
liberação dos recursos necessários para sua execução.
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 as recomendações internacionais,
mas estabelece padrões de comportamento acessível para sites governamentais. Em relação as
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 da Funasa podem ser consultadas no
endereço eletrônico http://www.funasa.gov.br/acessibilidade
Além disso, informa-se que o site da Funasa foi totalmente reestruturado, com a nova versão
lançada em agosto de 2017, a propriedade digital se adaptou ao padrão de acessibilidade e-Mag e
procurou obedecer a implantação do modelo padrão de portal proposto pela Instrução Normativa
Secom/PR 08/2014.
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6.

6.1

6.1.1

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

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

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.
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
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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
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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).
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.
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• 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) 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;

91

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 pessoal qualificado para
sua consecução.
6.1.2

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 órgão 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 24.936.973/0001- 03,
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.
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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.

6.1.3

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

Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade

O Sistema de Informações de Custos, instituído pela Portaria STN nº 157/2011, cria os órgãos
Central e Setoriais de Custos, no âmbito do Poder Executivo Federal, nos Ministérios e na AdvocaciaGeral da União, pertencentes à estrutura da Administração Direta.
A criação da Seccional de Custos nas entidades da Administração indireta depende de ato
normativo do Órgão Superior ao qual se encontram vinculadas. Nesses termos, a criação do setor na
FUNASA está em fase de estudo e levantamento dos recursos necessários à consecução da apuração
dos custos dos programas e atividades afeitas à Instituição. Pondere-se que a criação da unidade de
custos requer a alteração da estrutura regimental e a alocação de recursos materiais, bem como a
requisição de pessoal qualificado.
6.3

Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas

As demonstrações contábeis exigidas pela Lei n° 4.320/64 estão disponíveis no Anexo I –
Demonstrações Contábeis.
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7

CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

7.1

Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU

Quadro A.7.1. Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

TC 018.809/2012-0

Acórdão

4.043/2014-TCU- 1 ª
Câmara

Item

Comunicação expedida

Data da ciência

1.7.1 e 1.7.2

Ofício 1849/2017TCU/SECEX-PB, de
04/10/2017 e Ofício
0225/2017TCU/SECEX-PB, de
07/03/2017

16/10/2017 e 16/03/2017

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
FUNASA/SUEST-PB/SECOV
Descrição da determinação/recomendação
1.7.1. pronunciar-se sobre a prestação de contas do Termo de Compromisso PAC 461/09 (Siafi 657651), celebrado
com a Prefeitura Municipal de Pombal/PB, tendo em vista o encerramento do prazo para apresentação da prestação
de contas em 16/5/2014, devendo-se levar em contar na análise da prestação de contas a documentação apresentada
pelo município de Pombal/PB, no Ofício 436.A/2013, de 29/11/2013, a título de justificativa às irregularidades
identificadas no Relatório de Fiscalização 54/2013 e, se necessário, instaurar processo de tomada de contas especial
em caso de configuração de dano ao erário, remetendo-o à Secretaria Federal de Controle Interno, sem prejuízo de
encaminhar a este Tribunal, no prazo acima indicado, as informações sobre as conclusões e as providências
pertinentes;
1.7.2. adotar providências quanto às irregularidades constatadas o Relatório de Fiscalização 49/2013, de 30/8/2013,
na execução do Termo de Compromisso PAC 415/2011 (Siafi 668805), considerando as justificativas apresentadas
pelo município de Pombal/PB, no Ofício 436.A/2013, de 29/11/2013, e, se for necessário, instaurar o processo de
tomada de contas especial em caso de configuração de dano ao erário, remetendo-o à Secretaria Federal de Controle
Interno e a este Tribunal, no prazo acima indicado, as informações sobre as conclusões e as providências pertinentes;

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
1.7.1 Foi solicitado pela ex-prefeita/empresa e concedido, pela Coordenação Geral de Convênios, dilação de prazo
para saneamento das irregularidades.
1.7.2 UPC aguardando o retorno do processo de convênios que foi encaminhado para análise financeira na
Coordenação de Convênios da FUNASA Presidência.
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Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação expedida

Data da ciência

TC 000.663/2015-8

2090/2017-TCU- 2 ª
Câmara

-

Ofício 0385/2017TCU/SECEX-PA, de
17/03/2017

03/04/2017

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
FUNASA/SUEST-PB/SECOV/SOPRE
Descrição da determinação/recomendação
Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2ª Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com
fundamento nos artigos 93 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea “a”; 199, §2º; e 213 do Regimento Interno; c/c os
artigos 6º, inciso I; e 19 IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem
cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor para que lhe seja concedida a quitação,
fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos.

Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Aguardando reanálise do Processo de Prestação de Contas pelo setor competente. Ressaltamos a carência de servidores
habilitados para a função.

7.2

Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno

A SUEST/PB possui uma Seção responsável pelo acompanhamento das demandas oriundas
dos órgãos de controle, ela monitora as diligências e interage constantemente com as áreas finalísticas
para que as respostas sejam prestadas dentro do tempo hábil. Desde o exercício de 2017 todas as
interações com o OCI estão sendo realizadas pelo Sistema MONITOR da CGU. No dia 28/03/2017
foi realizada uma capacitação na CGU/PB, sobre o sistema.
O Monitor é o sistema da CGU responsável pelo monitoramento do Plano de Providências
Permanente de todas as Unidades Jurisdicionadas do Poder Executivo Federal: diretas, indiretas e
mistas. Nesse sistema é possível realizar a interação entre todos os gestores e a CGU, por meio da
inclusão de posicionamentos e a juntada de anexos, pelas Unidades, bem como a análise e parecer
dos auditores da CGU.
Tomando por base o sistema Monitor, podemos afirmar que no exercício de 2017 a SUEST/PB
atendeu, na integra, 12 recomendações (sendo 09 da área de convênios e engenharia e 03 relativas a
Administração Interna e Recursos Humanos), tendo o OCI exarado 08 novas recomendações e 01
recomendação sendo cancelada. A UPC possui 36 recomendações em monitoramento (sendo 33 da
área de Convênios e Engenharia e 3 relativas à Administração Interna e Recursos Humanos).

95

7.3

Medidas administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário

Quadro A.7.3 Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário (Quantidade)

Tomadas de Contas Especiais
Casos de dano objeto
de medidas
administrativas
internas

192

Débito <
R$
100.000
2

Não instauradas

Instauradas

Dispensadas

Não remetidas ao TCU
Arquivamento
Outros Casos*

Prazo
> 10 anos
0

Recebimento Débito
0

0

Débito < R$
100.000

Não Comprovação
126

2

Remetidas ao
TCU

Não enviadas > 180
dias do exercício
instauração*
62

1

Fonte: SIAFI, SICONV, TESOURO GERENCIAL, PAINÉIS SICONV E FUNASA BI.

Quadro B.7.3 Medidas adotadas para apuração e ressarcimento de danos ao Erário (Valores)
Tomadas de Contas Especiais
Casos de dano objeto
de medidas
administrativas
internas

15.396.554,85

Débito < R$
100.000

411.275,69

Não instauradas

Instauradas

Dispensadas

Não remetidas ao TCU

Prazo
> 10 anos

0,00

Arquivamento

Outros Casos*
Recebimento Débito

0,00

0,00

Não Comprovação

0,00

Débito < R$
100.000
96.430,28

Não enviadas > 180
dias do exercício
instauração*

14.888.848,88

Remetidas ao
TCU

140.000,00

Fonte: SIAFI, SICONV, TESOURO GERENCIAL, PAINÉIS SICONV E FUNASA BI.
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RAZÕES PARA O NÃO ENVIO DE PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS
ESPECIAIS NO PRAZO:
I O envio dos processos de TCE ao TCU ocorre somente depois da certificação pelo órgão
de controle interno (SFC/CGU);
II O atraso no envio das TCE ao órgão de controle interno (SFC/CGU) decorre do seguinte:
a) Instauração precoce, ou seja, antes de esgotadas todas as medidas administrativas para
caracterização ou elisão do dano;
b) Inadequação das informações contidas nos pareceres das áreas responsáveis pelo
acompanhamento das execuções físicas, financeiras e prestações de contas dos recursos transferidos
mediante convênios e instrumentos congêneres;
c) Afastamento de tomadores de contas (tratamento de saúde, licença especial,
aposentadoria...) e dificuldades para designação de novos, em substituição, para continuidade dos
processos;
d) Insuficiência de pessoal na Coordenação de Tomada de Contas Especial da Auditoria
Interna – COTCE/AUDIT, área responsável pela revisão e envio dos processos ao órgão de controle
interno.
III 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.

7.4

Demonstração da conformidade do cronograma de pagamento de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993

Esta unidade cumpre com o disposto no art. 5° da Lei 8.666/1993, porém não incluiu em seus
processos de trabalho a elaboração de referido cronograma, assim não tem como demonstrar os
controles instituídos para garantir o cumprimento do disposto na Lei n° 8.666/1993.
A partir da publicação da Instrução Normativa n°2 de 6 de dezembro de 2016, a qual dispõe
sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos das obrigações relativas ao fornecimento
de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, no âmbito do Sistema de Serviços
Gerais – SISG, esta unidade tem buscado adequar os procedimentos visando o cumprimento da
mesma.
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7.5

Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas
pela desoneração da folha de pagamento

Com relação a este item, em especial aos subitens 9.2. e 9.3 do Acórdão nº
2859/2013, informamos que a Fundação Nacional de Saúde - Funasa está no aguardo da decisão
definitiva do referido Acórdão, o qual suspendeu a obrigação de revisar os contratos firmados com
empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento.

7.6

Informações sobre as Ações de Publicidade e Propaganda

A SUEST/FUNASA/PB não possui nenhum contrato com agência de publicidade para
publicações em jornais de grande circulação ou entidades afins. As publicações de notícias no site da
Fundação (www.funasa.gov.br) são produzidas na SUEST, contudo, o conteúdo é remetido a
Coordenação de Comunicação Social da FUNASA/PRESI, para análise e posterior publicação.
Quanto as publicações legais, a UPC faz uso do contrato administrativo 02/2016, celebrado
com a Imprensa Nacional, para as publicações dos atos oficiais e demais matérias, do seu interesse,
no Diário Oficial da União.

Quadro A.7.6 Despesas com publicidade
Publicidade

Programa/Ação orçamentária

Valores empenhados

Valores pagos

Institucional
Legal

10.122.211.520.000001

R$ 30.750,18

R$ 30.750,18

Mercadológica
Utilidade pública
Fonte: SAOFI/SUEST/FUNASA/PB
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8

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Este relatório apresenta os resultados obtidos pela Funasa no ano de 2017, desse modo, retrata
as estratégias de atuação adotadas por esta instituição, no que diz respeito às ações de saneamento e
saúde ambiental para prevenção e controle de doenças e também responsável pela formulação e
implementação das ações de promoção e proteção à saúde relacionada com as ações estabelecidas
pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental sendo, portanto, um material não
apenas para avaliação do desempenho institucional, mas também, um instrumento facilitador do
acompanhamento do trabalho organizacional, pelo público interno e externo.

9

CONCLUSÃO

O processo de elaboração do Relatório de Gestão 2017 consolidou o comprometimento dos
servidores da instituição com a transparência, demonstrando a realidade da UPC.
Estabeleceu-se um cronograma de trabalho, com diálogo constante entre as áreas, visando
esclarecimento sobre os papeis inerentes a cada área, bem como, realizar um trabalho integrado da
UPC. Devido a forma como a Fundação nacional de Saúde é estruturada, muitos dados e informações
são demonstradas de forma global.
Dessa forma, a feitura do Relatório de Gestão não se limitou ao cumprimento estrito da
necessidade legal. Todas as informações nele contidas foram analisadas observando desde a fonte
geradora das mesmas, passando pela crítica dos processos de trabalho, até a comparação com os
indicadores de desempenho da instituição.
Por fim, o conjunto de informações contidas neste documento demonstra que embora muitos
avanços tenham sido consolidados, ainda há muito em que evoluir. Os servidores dá instituição estão,
cotidianamente, envidando esforços para que essa evolução ocorra.
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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
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VA‘-ORES EM UMDADES DE REA‘-

RECEITA
RECEITAS ORQAMENTARIAS

PREVISAO INICIAL

PREVISAO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

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
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EXERCICIO
2017

PER'ODO
Anual E
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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

-

-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

-

Outras Dlvidas

-

Divida Mobiliaria

SALDO DA DOTAQAO

2.335.741 ,40

-

Divida Mobiliaria
Amortizagéo da Divida Externa

DESPESAS PAGAS

2.342.431 ,12

-

RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBTOTAL DAS DESPESAS

DESPESAS LIQUIDADAS

2.608.874,91

-

lnvestimentos
Amortizagéo da Divida

DESPESAS EMPENHADAS

-
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EXERCICIO

PERIODO E

2017

‘ I

Ell/"SSAO
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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

Balanço Orçamentário PB (0047743)
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1
1

ATIVO CIRCULANTE

1I

PERIODO

Ell/"SSAO

‘I

F’/-\G'N/-\
1

01/02/2018

Anual

5

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

6.693.375,45

6.841 .340,98

6.945.247,62

6.945.247,62

-251.872,17

-103.906,64

(-) Redugao ao Valor Recuperavel de Bens lmoveis

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

(-) Agoes I Cotas em Tesouraria

TOTAL no PATRlMONl0 LlQUlDO

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

Balanço Patrimonial PB (0047748)

24.968.790,69

SEI 25100.001511/2018-89 / pg. 5

~ S“ QAg
,
%’

MINISTERIO DA FAZENDA

SECRETARIA no TESOURO NACIONAL

\:/

TITULO

| BALANQO PATRIMONIAL - TODOS os ORQAMENTOS

SUBTITULO

| 255015 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PB

ORGAO SUPERIOR

| 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

|

1
1

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

2016

ESPECIFICAQAO / Saldo dos Atos Potenoiais Passivos

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

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

-5.926.379,29

Seguridade Social (Exceto RGPS)

-5.926.379,29

TOTAL

-5.926.379,29

Balanço Patrimonial PB (0047748)
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EXERCICIO
2017

‘ I

PERIODO
Anual

E“/"SSAO

‘I

F’/-\G'N/-\

O1/O2/2018

| I

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa PB (0047751)
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EXERCICIO
2017
Ell/"SSAO

O1/O2/2018

| I

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

-9.474,88

lntergovernamentais

-4.221,92

-

A Estados e/ou Distrito Federal

-

A Municipios

-

lntragovernamentais

-9.474,88

Outras Transferéncias Concedidas

-4.221,92

-

Outros Desembolsos das Operagoes

-17.262,22

Dispéndios Extraorcamentarios

-17.244,14

Transferéncias Financeiras Concedidas

-18,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-

INGRESSOS

-

Alienagéo de Bens

-

Amortizagﬁo de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

-

Outros lngressos de lnvestimentos

-

DESEMBOLSOS

-

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

-19.844,14

Demonstração dos Fluxos de Caixa PB (0047751)
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EXE2%?;C'O

1I

EMISSAO
O1/O2/2018

‘ I

I

PEAR'ODO
1
nual
PAGINA
3

E

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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1
I

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

1.016,62

Valorizagéo e Ganhos cl Ativos e Desincorporagiio de Passivos

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

18,08

Variagéo Patrimonial Aumentativa a Classificar
Resultado Positivo de Participagées
Operagées da Autoridade Monetéria

Demonstração das Variações Patrimoniais PB (0047755)
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EXERCICIO
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EMISSAO
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PERIODO
Anual
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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

18,08

VARIAQOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

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

5.000.009,63

Transferéncias lntragovernamentais

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

4.999.991 ,55

Desvalorizagéo e Perda de Ativos e lncorporagao de Passivos

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 Economicas

-

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
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