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APRESENTAÇÃO
O presente relatório tem por escopo apresentar as ações de competência da UPC
implementadas pela Superintendência Estadual da FUNASA em Goiás, suas estratégias de atuação e
os principais resultados alcançados no exercício de 2017, as ações integrantes do Programa de
Aceleração do Crescimento, que atribui à Funasa a responsabilidade de atuação promovendo o
saneamento e saúde ambiental em municípios com população de até 50.000 habitantes; municípios
integrantes de consórcios públicos de saneamento; áreas de relevante interesse epidemiológico,
comunidades especiais, ribeirinhas e remanescentes de quilombos.
Conforme as disposições da Instrução Normativa TCU nº 63/2010, Resolução TCU nº
234/2010, Resolução TCU nº 244/2011, Instrução Normativa TCU nº 72 de 15 de maio de 2013,
Decisão Normativa TCU nº 161/2017, Decisão Normativa nº 163/2017, Portaria TCU nº 65/, que
definem as Unidade de Prestação de Contas (UPC) responsáveis por apresentar o Relatório de Gestão
e o Processo Anual de Contas do exercício de 2017.
Os conteúdos desenvolvidos enfocam: a identificação e atributos da unidade jurisdicionada,
informações sobre planejamento e resultados alcançados, governança, gestão de riscos e controles
internos, ambiente de atuação, execução orçamentária e financeira, gestão de pessoas, gestão do
patrimônio mobiliário e imobiliário, transportes, relacionamento com a sociedade, conformidade e
tratamento de disposições legais e normativas, informações contábeis, atendimento de demandas de
órgãos de controle e outras informações consideradas relevantes sobre a gestão.
Todos os itens exigidos pela legislação foram detalhados no relatório, exceto aqueles que não
se aplicam à natureza jurídica da Funasa, bem como aqueles em que não houve ocorrência durante o
exercício ou não se aplicam à nossa realidade, portanto, não serão tratados no desenvolvimento desse
Relatório. Assim, só se fará menção do item e do quadro correspondente no corpo desta parte do
documento, como se segue:
Item

2

2

Tópico/Quadro

2.2 - Desempenho Orçamentário
2.2.1 Fatores intervenientes no desempenho orçamentário

Justificativa

As Superintendências Estaduais não tem
responsabilidade sobre nenhum nível de
programação definida no Plano Plurianual
2016 – 2019, portanto os itens referentes a
Programas, Objetivos e Ações NÃO SE
APLICA A ESTA UPC e/ou não houve
ocorrência no período.

A prerrogativa para a celebração de
instrumentos de repasse, assim como,
também, a autorização para a transferência
de recursos financeiros é exclusivamente
2.2.2.1 Visão Gerencial dos Instrumentos de da Presidência da FUNASA, cabendo às
Transferências e dos Montantes Transferidos
Superintendências Estaduais os atos
subsequentes à celebração, tais como,
controle de vigência, acompanhamento de
execução dos respectivos objetos, etc,
portanto este item NÃO SE APLICA A
ESTA UJ/UPC.
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3

A responsabilidade pela atuação da
Unidade de Auditoria Interna é da Unidade
Central
da
Funasa,
cabendo
às
Superintendências
Estaduais
o
cumprimento de deliberações emanadas.

4

As Superintendências Estaduais não tem
responsabilidade sobre a Gestão de
Tecnologia de Informação (TI), portanto,
consideramos neste item o termo: NÃO
SE APLICA A ESTA UPC.

3.2

Informações Sobre a Atuação da Unidade de
Auditoria Interna

4.3 Gestão da Tecnologia da Informação

6

6.3 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e
Notas Explicativas

Não se aplica a esta UPC

7

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

Não houve nenhum caso que se enquadre
nessa exigência.

Outras Informações Relevantes

Esta UPC considera que todos as
informações significativas foram tratadas
ao longo deste relatório.
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Para elaborar o Relatório de Gestão referente ao Exercício de 2017 a Suest-GO tomou por
parâmetro os relatórios apresentados pelas áreas técnicas, uma vez que o órgão central não utilizou
ferramentas voltadas para o gerenciamento de atividades e projetos.
Quanto ao aspecto orçamentário utilizamos informações extraídas do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal-Siafi por setores da Presidência da Funasa e
encaminhados à esta UJ, bem como pela Seção de Execução Orçamentária e Financeira-Suest/GO.
Neste contexto, foram abordados os objetivos e metas institucionais, em conformidade com o
Plano Plurianual do Governo Federal, com destaque para os Programas e ações sob responsabilidade
da FUNASA/SUEST-GO. As principais realizações no decorrer do Exercício estão apresentadas no
tópico que trata do desempenho operacional (Resultados) onde são elencados os programas, ações,
metas programadas e resultados alcançados.
A principal dificuldade encontrada na realização dos objetivos no exercício, refere-se a baixa
qualificação técnica dos profissionais lotados nos municípios do interior do Estado, dificultando o
pleno desenvolvimento dos programas e impondo um processo contínuo de aferição, reanálise dos
projetos apresentados e ações executadas.
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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, alterada em sua estrutura organizacional com a
publicação do Decreto nº 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, um Diretor Executivo e três Diretores de
Departamento, nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da
Saúde. Sua atuação ocorre de forma descentralizada, por meio de suas Superintendências Estaduais,
que cotam com estrutura técnico-administrativa capaz de promover, supervisionar e orientar as ações
sob a responsabilidade da instituição.
Todavia, até a conclusão do presente relatório, o Regimento Interno encontra-se em fase de
aprovação. Por essa razão, não constará especificamente deste Relatório de Gestão.
No que se refere ao saneamento ambiental – implementação de Sistemas de Abastecimento
de Água (SAA), Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES), Melhorias Habitacionais para Controle
da Doença de Chagas (MHCDC) e Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) - a Funasa conta com a
mais antiga e contínua experiência em ações de saneamento no País, apoiando ou executando obras
a partir de critérios epidemiológicos, socioeconômicos e ambientais, voltadas para a promoção à
saúde e para a prevenção e controle de doenças e agravos, com destaque para a redução da mortalidade
infantil. Por meio de ações de engenharia de saúde pública e saneamento ambiental, a Funasa busca
a promoção da melhoria da qualidade de vida, procurando a redução de riscos à saúde, incentivando
a universalização dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, gestão de
resíduos sólidos urbanos, e a promoção de melhoria no manejo adequado dos sistemas de drenagem
urbana para áreas endêmicas de malária, de melhoria habitacional para controle da doença de Chagas,
de melhorias sanitárias domiciliares, e de ações de saneamento em comunidades ribeirinhas,
quilombolas e especiais.
Quanto à Saúde Ambiental, considerando que a universalização do serviço de abastecimento
de água é uma das grandes metas para os países em desenvolvimento, por ser o acesso à água, em
quantidade e qualidade, essencial para reduzir os riscos à saúde pública; e considerando a necessidade
da adoção de estratégias de gestão que incluam a implementação dos padrões e procedimentos
preconizados na legislação, principalmente aquelas afetas ao controle da qualidade da água para
consumo humano, a Funasa, por meio do Departamento de Saúde Ambiental, criou o Programa
Nacional de Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano (PNCQA),
implementado em articulação com os prestadores de serviços públicos de abastecimento de água para
consumo humano, órgãos de meio ambiente, estados, Distrito Federal e municípios, conforme
procedimentos e padrão de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
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Outra área do conhecimento técnico que a Funasa investe é a da Educação em Saúde
Ambiental que contribui efetivamente na formação e no desenvolvimento da consciência crítica do
cidadão, estimulando a participação, o controle social e sustentabilidade socioambiental, utilizando
entre outras estratégias, a mobilização social, a comunicação educativa/informativa e a formação
permanente.

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 realizado 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.
Nessa linha, as ações contemporâneas desenvolvidas pela Instituição resultam em uma maior
inclusão social e contribuem para a melhoria das condições de vida das populações mais carentes,
culminando em uma das estratégias do Governo Federal para a erradicação da extrema pobreza. Um
bom exemplo é a implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas, que
consistem em melhorar as condições físicas e sanitárias das habitações e do peridomicílio, por meio
de restauração (reforma) ou reconstrução. A restauração compreende, dentre outros principais
serviços, os seguintes: reboco e pintura de paredes internas e externas, calçada de proteção em torno
da casa, cobertura com materiais adequados, piso cimentado ou de madeiras, recuperação de abrigo
de animais e depósitos, substituição de cercas e implantação e/ou implantação e/ou recuperação de
instalações sanitárias. No caso em que as casas não suportem reformas, as mesmas serão demolidas
e reconstruídas.
Sendo assim, os investimentos implementados visam a efetivação da saúde preventiva e à
universalização do acesso aos serviços de saneamento básico. Destacam-se ações em Sistemas de
Abastecimento de Água (SAA) e Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) nos municípios com
população até 50.000 habitantes, em conformidade com as respectivas necessidades, maximizando a
eficácia das mesmas e dos resultados, sendo pautadas em consonância com indicadores de saúde.
A Funasa desenvolve também atividades integrantes do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), realizando o acompanhamento de obras em execução do PAC1 e a
implementação do PAC2, com a programação de execução de obras de saneamento em mais de 1000
municípios.
Desenvolve ainda as ações de Resíduos Sólidos - “Implementação de projetos de coleta e
reciclagem de materiais” diretamente com as cooperativas e associações de catadores e “Implantação
e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000
Habitantes, exclusive de Regiões Metropolitanas ou regiões Integradas de Desenvolvimento
Econômico (RIDE)”. As atividades têm como objetivo fomentar a ampliação da área de cobertura
dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, por meio do financiamento de Aterro Sanitário,
Construção de Galpão de Triagem e Aquisição de Veículos e Equipamentos, bem como elaboração
de Projeto
de Galpão de Triagem
e de Projeto
de Aterro Sanitário.
Além disso, Fundação é responsável pela implementação das ações de saneamento em áreas
rurais de todos os municípios brasileiros, inclusive no atendimento às populações remanescentes de
12

quilombos, assentamentos rurais e populações ribeirinhas, conforme definido pelo Plano Nacional de
Saneamento Básico (Plansab), em fase de elaboração.
Por fim, desenvolve também ações estratégicas preventivas de Saúde Ambiental para a
redução dos riscos à saúde humana e ações de estudos e pesquisas na área de saneamento e de saúde
ambiental, além de contar com o Programa Nacional de Apoio ao Controle da Qualidade da Água
para Consumo Humano (PNCQA), que busca fomentar e apoiar tecnicamente os estados, Distrito
Federal e municípios no desenvolvimento de ações, planos e políticas para as ações de controle da
qualidade da água para consumo. Completa o rol de ações o eixo de Educação em Saúde Ambiental,
entendido como um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, de conteúdo técnico, político e
científico, que contribuem efetivamente na formação e o desenvolvimento da consciência crítica do
cidadão, estimulando a participação, o controle social e sustentabilidade socioambiental.

1.3. Organograma da Unidade
A PORTARIA FUNASA Nº 809, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, publicada no Boletim de
Serviço nº 44-A em 01/11/2016, definiu o seguinte organograma:

A Estrutura Organizacional Macro da SUEST-GO está assim representada:
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Quadro 01- Informações sobre áreas ou subunidades estratégicas
Áreas/
Subunidades
Estratégicas

Período de
atuação

Competências

Titular

Cargo

Divisão de
Engenharia de
Saúde Pública

Executar ações relacionadas a
Saneamento Básico na SUEST.

Antônio Jorge de
Andrade
Figueiredo

Chefe da Divisão de
Engenharia de Saúde
Pública

01.01.2017 a
31.12.2017

Serviço de Saúde
Ambiental

Executar ações relacionadas a
Saúde Ambiental na SUEST.

Antônio Wilson
Soares de
Oliveira

Chefe do Serviço de
Saúde Ambiental

01.01.2017 a
31.12.2017

Serviço de
Convênios

Executar e acompanhar as
ações de Gestão dos
Instrumentos de Repasse na
SUEST.

Maria Helena
Batista

Chefe do Serviço de
Convênios

01.01.2017 a
31.12.2017
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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.
1.1. Gestão de Ações de Engenharia em Saúde Pública
Trata a relação entre as condições ambientais, os problemas sanitários e o perfil
epidemiológico das doenças e agravos integra definitivamente as ações de saneamento da Funasa ao
Sistema Único de Saúde (SUS), visando à prevenção de doenças.
Fazem parte das prioridades da Funasa a promoção, o apoio técnico e financeiro ao controle,
estímulo e financiamento de projetos de pesquisa em engenharia de saúde pública e saneamento
básico. A Funasa, através das Superintendências Estaduais, realizado apoio técnico a estados e
municípios para a execução de projetos de saneamento.
A unidade responsável pelo macroprocesso é o Departamento de Engenharia de Saúde Pública
– DENSP, e suas atribuições conforme o Decreto 8.867 de 03 de outubro de 2016 são:
“Art. 11. Ao Departamento de Engenharia de Saúde Pública compete coordenar, planejar
e supervisionar a execução das atividades relativas a:
I – formulação de planos e programas de saneamento e engenharia voltados para
prevenção e controle de doenças, em consonância com as políticas públicas de
saúde e saneamento;
II – formulação e implementação de ações de saneamento e engenharia, em
consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde
Ambiental;
III – cooperação técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para a
melhoria da gestão dos sistemas públicos de saneamento;
IV – sistemas e serviços de saneamento em áreas especiais;
V – acompanhamento e análise de projetos de engenharia relativos a obras
financiadas com recursos da Funasa; e
VI – fiscalização e acompanhamento das obras de engenharia financiadas com
recursos da Funasa.”

Estrutura Organizacional do DENSP (Decreto 8.867 de 03 de outubro de 2016):
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Quadro descritivo do macroprocesso:
Macroprocessos

Gestão de Ações
de Engenharia em
Saúde Pública

Descrição

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 Abastecimento de
Água (SAA), Sistemas
de Esgotamento
Sanitário (SES),
Resíduos Sólidos,
Melhorias Sanitárias
Domiciliares (MSD),
Melhorias Habitacionais
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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1.2. Gestão de Ações de Saúde Ambiental
Na área de Saúde Ambiental, compete à Funasa planejar, coordenar, supervisionar e monitorar
a execução das atividades relativas à formulação e implementação de ações de promoção e proteção
à saúde ambiental, em consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde
Ambiental. No âmbito deste macroprocesso estão o controle da qualidade de água para consumo
humano proveniente de sistemas de abastecimento público, conforme critérios e parâmetros
estabelecidos pelo Ministério da Saúde; e o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área
de saúde ambiental.
A unidade responsável pelo macroprocesso é o Departamento de Saúde Ambiental – DESAM
e suas atribuições conforme Decreto 8.867 de 03 de outubro de 2016 são:

“Art. 12. Ao Departamento de Saúde Ambiental compete planejar, coordenar, supervisionar
e monitorar a execução das atividades relativas a:
I – formulação e implementação de ações de promoção e proteção à saúde
ambiental, em consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância
em Saúde Ambiental;
II – controle da qualidade da água para consumo humano proveniente de sistemas
de abastecimento público, conforme critérios e parâmetros estabelecidos pelo
Ministério da Saúde;
III – apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de atuação da
Funasa; e
IV – fomento à educação em saúde ambiental.

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

17

Quadro descritivo do macroprocesso:
Macroprocessos

Descrição

Produtos e Serviços

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.

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

Principais
Clientes

Subunidades
Responsáveis

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

Departamento
de Saúde
Ambiental
(DESAM) e
Serviço de
Saneamento
Ambiental
(SESAM).
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2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS
2.1.

Planejamento Organizacional

Os planos estratégico, tático e operacional ainda estão em construção aguardando a
continuidade do processo de planejamento que está sendo efetivado na Presidência da Funasa,
conforme anunciado no Relatório de Gestão de 2016.
Não obstante, por meio da Portaria nº 917, de 26 de junho de 2017, a Funasa publicou 15
(quinze) Objetivos Estratégicos considerando como horizonte estratégico o biênio 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 definido pelo nível central:
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A par disso, cabe registrar que a Unidade Jurisdicionada não define qualquer tipo de plano,
seja em que nível for. À unidade cabe executar ações e tarefas elencadas no plano operacional, que
é definido pelo nível central da Instituição, como desdobramento do seu processo de planejamento.
Com efeito, reafirme-se que esta Superintendência Estadual é vinculada tecnicamente à
estrutura central e não elabora planos de trabalho estratégico. Em outras palavras, as macrodecisões
sobre em que base planejar, bem assim a escolha de demais critérios que norteiam a estruturação
desses documentos são de responsabilidade da presidência da instituição e acontecem no seu espaço
de atuação.
Como o processo de realinhamento estratégico está em fase de elaboração, espera-se que ao
final da definição dos objetivos estratégicos estes sejam desdobrados em metas e indicadores
passíveis de serem descritos no Relatório de Gestão dos exercícios posteriores.

2.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício e Resultados Operacionais



SANEAMENTO

A Divisão de engenharia de saúde pública, segundo Regimento Interno vigente, cabe
coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar as atividades de engenharia; prestar apoio técnico a
programas e ações de gestão dos serviços de saneamento desenvolvidas por órgãos estaduais e
municipais; apoiar e supervisionar estudos e pesquisas tecnológicas na área de saneamento e
edificações de Saúde Pública; analisar projetos de saneamento e edificações de Saúde Pública; assim
como, acompanhar e supervisionar obras realizadas com transferência de recursos da Funasa.
A Funasa utiliza como ferramenta de gestão o Sistema Integrado de Gerenciamento de Ações
- SIGA e o Business Intelligence - BI para Convênios e Termos de Compromissos. O primeiro é o
gerenciador de projetos/ações sendo caracterizado pelas seguintes fases: Carta Consulta; Pré-Seleção;
Análise de Projetos; Visita Técnica; Orçamento e Celebração; Pagamento; e Acompanhamento. O
segundo é uma ferramenta de gestão da informação, onde é possível extrair relatórios com
informações de andamento das ações. Os convênios são acompanhados também por meio do Sistema
de Convênios do Governo Federal (Siconv).
Os parâmetros utilizados para a análise da atuação da UPC constante deste relatório
abrangem as transferências (voluntárias e obrigatórias) realizadas pela FUNASA, por meio de
convênios e/ou termos de compromissos do período de 2002 a 2017, denominado período amostral,
constantes do BI, demonstrados através dos relatórios extraídos com data da carga em 30/12/2017,
com 390 (trezentos e noventa) instrumentos celebrados, beneficiando 184 (cento e oitenta e quatro)
municípios nas sete ações demonstradas no gráfico n° 01.
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Gráfico n° 01 - Municípios Beneficiados

* Fonte: Business Intelligence
* Foram retirados os instrumentos que estão com o status da obra "Encerrada Sem Etapa Útil", “Não Executada” e “Não Iniciada –
Licitação Não Concluída”.

Visando o pleno desenvolvimento dos programas impõe um processo contínuo de aferição às
estratégias adotadas, sendo que para o exercício em análise, não sofreu mudanças substancial,
considerando que não houve alteração nas diretrizes. A unidade cabe executar ações e tarefas
elencadas no plano operacional, que é definido pelo nível central da Instituição e, como não foi
instituído nenhum processo de planejamento e nem de monitoramento, a UPC definiu como
atividades o plano de ações em continuidade ao planejado em 2016, que é basicamente o
acompanhamento dos instrumentos em execução; realizar e emitir relatórios de visitas e andamento
dos instrumentos em execução; análise de projetos selecionados no âmbito central e acompanhar os
termos de cooperações.
Destarte, as atividades priorizadas durante o ano de 2017 foram:
 reuniões técnicas com os novos gestores
 apoio na elaboração dos planos de saneamento básico;
 acompanhamento dos instrumentos com obras em andamento;
 análise de pré-projetos selecionados;
 análise das solicitações de ajustes dos planos de trabalho dos projetos em execução;
 análise técnica nas prestações de contas final; e
 acompanhar a perfuração de poços.
A seguir é apresentada a tabela com resultados acumulado de 2016 e 2017 dos instrumentos
celebrados, através de Programação e Emendas Parlamentares e Programa de aceleração do
Crescimento (PAC), em acompanhamento pela UPC. Essa tabela traz os tipos de ação, a quantidade
e percentual de instrumentos celebrados e concluídos.
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Tabela n° 1 - RESULTADO ACUMULADO DE 2016 E 2017
Exercício de Apuração – 2017

Exercício de apuração - 2016
Ação

Água

Qtd
Percentu
Qtd
Percentua
Qtd
Qtd
Instrument
al/
Instrument
l/c
Obra/equipamentos/pl
Obra/equipamentos/pl
os
Concluíd
os
Concluído
anos Concluídos
anos Concluídos
Celebrados
os
Celebrados
s
75
84
77
92
89%
84%

Catadores

1

3

33%

1

3

33%

Esgoto

35

93

38%

39

89

44%

MHCDC

77

91

85%

76

83

92%

MSD

93

117

80%

95

108

88%

PMSB

7

31

23%

12

31

39%

Resíduos
Acumulado
*
Acumulado
**

29

50

58%

30

46

65%

317

469

68%

330

452*

73%

317

469

68%

330

425**

78%

* Resultados apurados em 30/12/2016 e 30/12/2017, via Business Intelligence Oracle - BI
* OBS.: Excluídos os Status "Cancelados".
** Excluídos os “Não Iniciados – Licitação Não Concluída” que estão com vigência encerrada a partir de 30/12/2016.

Foram 677 instrumentos celebrados para o Estado de Goiás desde 2002. Desses, 330 (trezentos
e trinta) foram concluídos, 42 (quarenta e dois) encontram-se em execução, 61 (sessenta e um) não
iniciados, 47 (quarenta e sete) foram encerrados sem etapa útil ou não executados, 17 (dezessete)
paralisados e 180 (cento e oitenta) foram cancelados.
Os enquadramentos dos status dos instrumentos (concluídos, em execução, paralisados,
cancelados, etc.) são definidos conforme as orientações das Ordens de Serviço nº. 01 e 02,
respectivamente publicadas em 17/08/15 e 10/10/14, pelo Departamento de Engenharia de Saúde
Pública da Funasa - DENSP, definindo critérios de avaliação quanto aos status da obra, conforme os
estágios de execução física.
Da análise dos resultados acumulados (Tabela 1), verifica-se que foram concluídos 13
instrumentos no exercício de 2017, e é bom esclarecer que o percentual de instrumentos concluídos
é relativo, tendo em vista as celebrações e os cancelamentos ocorridos no exercício de apuração.
Sendo importante ressaltar que o número de instrumentos celebrados diminuiu de 469 para 452
devido aos cancelamentos ocorridos no exercício. A número exato de instrumentos celebrados é de
425, considerando que UPC encaminhou solicitação de cancelamento de 27 instrumentos não
iniciados, com vigência encerrada no exercício de 2016, ao nível central, porém, até o termino de
2017, não houve exclusão nos sistemas. E como há impacto no indicador de percentual “concluídos”,
foi acrescentada uma linha na tabela 1 indicando o percentual “concluídos” sem os 27 instrumentos
não iniciados e com vigência encerrada, demonstrando o percentual real de 78% de instrumentos
concluídos.
A Divisão de Engenharia realiza o acompanhamento dos instrumentos através de visitas
técnicas aos instrumentos em execução e com relatórios de andamento alimentados no SIGA, que é
de competência dos municípios. Considerando a necessidade, realiza-se, durante a visita, reuniões
com os gestores e técnicos dos municípios, e sempre emiti relatórios e diligenciando-os quando
necessário. No exercício de 2017 havia 110 instrumentos vigentes, sendo que 76 haviam sido
iniciados e 34 não iniciados.
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A Unidade em atendimento ao item 1.7 do Acórdão 7298/2016, elaborou plano de fiscalização
que previa 176 visitas, em média duas visitas por instrumento em execução, mas realizou 79 visitas
de acompanhamento, sendo 48 (quarenta e oito) Termos de Compromissos e Convênios. Destes
37(trinta e sete) são de sistema de esgotamento sanitário; 5(cinco) de sistema de abastecimento de
água; 1(um) de melhoria habitacional para controle da doença de chagas; 4 (quatro) de melhoria
habitacional para controle da doença de chagas e (1) resíduos sólidos. Vale esclarecer que, a redução
se deu pela limitação orçamentaria; ao quadro insuficiente de motoristas; e no final do exercício,
vários técnicos da Superintendência foram requisitados pelo nível central, para compor força tarefa
para aprovação dos novos instrumentos selecionados.
Outra atividade realizada é o acompanhamento dos termos de cooperação, seja para
elaboração dos planos e/ou perfuração de poços, bem como, análise física das prestações de contas
finais nos instrumentos com vigência encerrada. O gráfico abaixo ilustra as visitas realizadas em cada
ação referente aos instrumentos vigentes, excluídos os não iniciados.

No Programa de Aceleração do Crescimento–PAC, que a execução é de interesse da União,
cujo objetivo é desenvolver ação do saneamento básico, ao longo dos anos de 2007 a 2014, foram
celebrados 200 (duzentos) instrumentos para o Estado de Goiás. Dos instrumentos celebrados, 95
(noventa e cinco) foram concluídos, 27 (vinte e sete) encontram-se com “status” de obra em execução,
20 (vinte) não iniciados, sendo que 04 (quatro) estão com vigência encerrada, 15 (quinze) paralisados,
24 (vinte e quatro) cancelados e 19 (dezenove) foram encerrados sem etapa útil ou não executados.
Por força da Lei nº 12.546/2011, referente à desoneração da folha de pagamento, e com
orientação da Presidência da Funasa, por meio da Nota Técnica 001/2014/DENSP/CGEAR/COENG,
os 41 (quarenta e um) projetos da segunda etapa do PAC2 foram retornados de fase no SIGA e
colocados em reanálise para adequação dos orçamentos e dos planos de trabalho. É importante
destacar o grande esforço da UPC junto aos municípios para que fossem aplicados os normativos
sobre a desoneração de encargos sociais nas obras de infraestrutura de saneamento.
Dos 41 (quarenta e um) processos retornados, 30 (trinta) tiveram os processos de reanálise
concluídos, 09 (nove) continuam na fase de reanálise e 02 (dois) estão com vigência encerrada e
deverão ser cancelados.
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Tabela n° 2 - PAC/FUNASA –SUEST-GO – 2007-2017 (PAC 1 e 2)

Água

Qtd Obra/equipamentos/planos
Concluídos
20

Qtd Instrumentos
Celebrados
24

Percentual
Concluídos
83%

Esgoto

10

60

17%

MHCDC

56

57

98%

MSD

8

16

50%

Acumulado*

94

157

60%

Acumulado**

94

153**

61%

Ação

Fonte: Business Intelligence - Data da Carga: 30/12/2017
*Foram retirados os instrumentos que estão com o status da obra "Cancelado" e a fase do Projeto "Em cancelamento".
**Excluídos os instrumentos “Não Iniciados – Licitação Não Concluída” que estão com vigência encerrada até 30/12/2016

Da análise dos dados constantes da Tabela 2, em 2017 a quantidade de concluídos teve um
acréscimo de mais 06 (seis) instrumentos concluídos no exercício. É preciso esclarecer que, em que
pese o percentual de 17% de instrumentos concluídos na ação Esgoto, a maioria das celebrações
ocorreram no exercício de 2014, sendo que 13 (treze) foram iniciadas em 2015.

Figura 1: Sist. Abast. Água/Teresina de Goiás/GO. Estação de Tratamento de Esgoto Concluída – Montes Claros/GO
(TC/PAC n° 0234/11)

Considerando a posse dos novos gestores municipais, a UPC realizou reuniões no período de
15 a 18 de janeiro de 2017, visando dar conhecimento dos Convênios e Termos de Compromissos
vigentes, assim como, orientar sobre as determinações da Portaria MPOG 348 de 14 de dezembro de
2016, que dispõe sobre as diretrizes para retomada e a execução dos empreendimentos constantes do
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e fixa prazos para retomada e conclusão dos
empreendimentos. Nesta reunião, foi possível realizar palestras com intuito de informar sobre as
responsabilidades dos Convenentes/Compromitentes, em especial, atenção à execução e
acompanhamento das obras; bem como sobre a necessidade da prestação de contas. Ainda, durante o
evento, os municípios receberam atendimento individualizado, onde foi apresentado a situação de
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cada instrumento em andamento e aqueles com vigência a expirar. Ao longo do exercício de 2017
percebeu-se um pequeno avanço, tendo como resultado dessa ação a retomada de quatro obras, que
se encontravam paralisadas.

Figura 2: Reunião com gestores e técnicos municipais (17/01/2017).

A seguir é apresentada a tabela referente aos instrumentos celebrados, através de Programação
e Emendas Parlamentares, em acompanhamento pela UPC desde 2002:
Tabela n° 3 - CV/FUNASA –SUEST-GO – RESULTADOS 2002-2017
Qtd Instrumentos
Percentual Status ''Encerrada
Concluídos Sem Etapa Útil'' e
''Não Executada''
12
84%
0
33%

Ação

Qtd
Obra/equipamentos/planos
Concluídos

Qtd Instrumentos
Celebrados

Água

57

68

Catadores

1

3

Esgoto

29

29

100%

1

MHCDC

20

26

77%

1

MSD

87

92

95%

4

PMSB

12

31

39%

0

Resíduos

30

46

65%

8

Acumulado *

236

295

80%

27

“”**

236

272**

87%

27

Fonte:Business Intelligence - Data da Carga: 30/12/2017
* Foram retirados os instrumentos que estão com o status da obra "Cancelado" e a fase do Projeto "Em cancelamento".
**Excluídos os instrumentos “Não Iniciados – Licitação Não Concluída” que estão com vigência encerrada até
30/12/2016
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Foram celebrados para o Estado de Goiás, desde 2002, 477 instrumentos. Desses, 236
(duzentos e trinta e seis) foram concluídos, 15 (quinze) encontram-se em execução, 43 (quarenta e
três) não iniciados ou não executados, 27 (vinte e sete) foram encerrados sem etapa útil ou não
executados, 2 (dois) estão paralisados e 156 (cento e cinquenta e seis) foram cancelados. No exercício
de 2017 foram concluídos 7 (sete) instrumentos.
Nos exercícios de 2009 a 2012 forma celebrados 31 instrumentos de repasse com objetivo de
apoiar a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, com monitoramento através
SICONV e SIGA.
Cabe esclarecer que, a Funasa dispõe de duas modalidades de cooperação para apoiar os
municípios na elaboração de seus Planos Municipais de Saneamento Básico-PMSB, uma através dos
instrumentos de repasse “convênios” e a outra através de Termo de Execução Descentralizada –
TED, ambas com objetivo de assegurar aos entes federados as condições necessárias ao planejamento
das ações locais de saneamento ambiental e a sustentabilidade dos serviços, sendo uma importante
atividade desempenhada por meio da participação em reuniões e audiências públicas, bem como a
análise dos produtos estabelecidos pelo Termo de Referência da Funasa, um importante instrumento
de recomendações e diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB,
tal como preconiza a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e o Decreto de Regulamentação nº 7.217,
de 21 de junho de 2010
A situação atual em relação aos convênios para elaboração dos PMSBs é: 8 (oito) cancelados,
11 (onze) em execução e 12 (doze) concluídos, sendo 03 (três) no exercício de 2015, 04 (quatro) no
exercício de 2016 e 05 (cinco) no exercício de 2017.
Vale ressaltar que, embora haja priorização do apoio a esta ação, o atraso na execução dos
PMSB é motivado pela demora nas conclusões dos diagnósticos e estudos técnicos elaborados pelos
municípios conveniados. Uma das falhas identificadas é a deficiência dos comitês, uma vez que não
dispõe de quadro técnico qualificado, para avaliar e/ou rejeitar os produtos elaborados pelas empresas
contratadas, e esta deveriam realizar com celeridade e consistência. Além disso, em 2017 houve
alternância nos governos municipais, contribuindo com a morosidade dos processos em andamento.
Em continuidade às ações referentes à elaboração de PMSB, a Funasa celebrou com o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) o Termo de Execução Descentralizada nº
17/2014 em 30 de dezembro de 2014, que tem por objetivo capacitar técnicos e assessorar as
prefeituras na elaboração dos planos municipais de saneamento básico - PMSB, com população de
até 50.000 habitantes, no estado de Goiás, em atendimento às disposições legais referentes à Política
Nacional de Saneamento Básico.
No exercício de 2015 foram selecionados, através da Portaria n° 704, de setembro de 2015
da Funasa, 66 municípios para a elaboração do PMSB. No exercício de 2016 houve redução de
municípios por motivos diversos, motivando um novo plano de trabalho, com previsão de elaboração
do PMSB em 55 municípios. Em sequência deu-se o início à capacitação dos técnicos indicados pelos
municípios e o desenvolvimento das atividades de planejamento da coordenação do projeto (FunasaIFG). A liberação do recurso para continuidade das atividades ocorreu em 30 de outubro de 2016,
retardando a execução do cronograma previsto com os municípios.
Apesar de intercorrências no início do ano de 2017 com a posse de novos gestores municipais
e substituições dos técnicos indicados pelos municípios, o objeto do TED encontra-se com
aproximadamente 25% de execução, conforme cronograma de execução vigente. As atividades de
oficinas e as visitas técnicas previstas pelo IFG para a conclusão dos primeiros 50% do plano de
trabalho foram executados. Atualmente, o Plano de Mobilização Social - Produto B já foi finalizado,
salvo algumas pequenas exceções e o Produto C encontra na fase descritiva das informações coletadas
dos dados primários e secundários.
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Outra atividade desenvolvida foi a perfuração de poços tubulares profundos em comunidades
rurais que enfrentam problemas de abastecimento durante o período de seca. Em dezembro de 2016
foi realizado pregão eletrônico para contratação de empresa especializada para a perfuração e
construção de 16 (dezesseis) poços. Foram celebrados acordos de cooperação técnica com os
municípios, cabendo a Funasa a construção dos poços e aos municípios realizar as instalações para
distribuições da água. Foram executados 11 (onze) poços no exercício de 2017. No exercício de 2018
será dada continuidade ao programa.
Importante esclarecer que, a grande quantidade de convênios cancelados se deve por vários
motivos, onde destacamos a baixa qualidade dos projetos apresentados pelos municípios, culminando
em incertezas acerca de sua funcionalidade, a incompatibilidade das listas de beneficiários com os
planos de trabalho e, por último, a perda dos prazos estipulados em cláusulas dos termos de convênios,
para apresentação e aprovação dos projetos.
Outro importante ponto é referente as obras que não alcançam o objetivo pactuado ''Encerrada
Sem Etapa Útil'' e ''Não Executada'', com índice de aproximadamente 10 %, cuja analise é
preocupante, pelo volume de recursos orçamentários e os esforços desprendidos. Como fatores são
identificados, a descontinuidade administrativa decorrente da mudança na gestão nos municípios e os
atrasos nos repasses orçamentário/financeiro, que acabam gerando solução de continuidade,
ocasionando prorrogações das vigências e/ou paralização das obras em andamento.
A fiscalização também é uma deficiência identificada, na fase de execução das obras ou na
elaboração dos produtos, por parte dos municípios. Como forma de minimizar este risco, a área
técnica aprimorou o processo de acompanhamento dos planos de trabalho, integrantes dos
instrumentos pactuados e em execução, utilizando de reuniões técnicas, notificações de
irregularidades, bem como de solicitações e/ou informações aos entes conveniados.



SAÚDE AMBIENTAL

Seção de Apoio ao Controle de Qualidade da Água (SACQA)
A Seção de Apoio ao Controle da Qualidade da Água, em cumprimento à missão institucional
e ao plano de ação firmado em 2017, foi responsável por diversas e importantes ações:
Compete à Funasa apoiar as ações de controle da qualidade de água para consumo humano proveniente
de sistema ou solução alternativas de abastecimento de água, e para ano de 2017 foram capacitados
e/ou requalificados técnicos de 14 municípios (responsáveis pela Vigilância e pelo Controle da
Qualidade da Água), por meio de visitas técnicas e treinamento em serviço. Estes treinamentos têm
como objetivo aperfeiçoar os conhecimentos dos técnicos municipais em relação às técnicas de coleta,
armazenamento e envio de amostras de água para o laboratório da Funasa para análise. Outra ação
relevante foi a aquisição de novos equipamentos (turbidímetro, medidores multiparâmetros portáteis,
sondas digitais para medição de pH, condutividade e lâmpadas ultravioletas fluorescentes) os quais nos
proporcionaram fornecer aos municípios trabalhos com mais eficiência e eficácia.
Foi programada para o laboratório da SACQA, em 2017, a realização de 4500 análises físicoquímicas e microbiológicas da água dos municípios e comunidades especiais, sendo que a meta foi
ultrapassada, com 6088 análises realizadas. Em relação as comunidades especiais, foram feitos exames
laboratoriais da água dos sistemas locais e treinamentos em serviço para os responsáveis por 13
comunidades quilombolas (Areia, Saco Grande, Sucuri, Riachão, Bom Jardim, Faina, Tinguizal, Barra,
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Ema, Limoeiro, Ribeirão, Diadema e Almeidas/São Sebastião da Garganta, localizadas nos municípios
de Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Silvânia) e 1 comunidade rural (Lua Nova, localizada
no município de Matrinchã). Esse apoio é baseado em uma ação de natureza continuada, que possui
como objetivo a qualificação de pessoal e o monitoramento da qualidade da água de consumo por meio
de mecanismos simplificados de cloração. As principais dificuldades para a realização da ação nas
comunidades quilombolas são: área distante e de difícil acesso, alta rotatividade e baixo nível de
escolaridade dos colaboradores locais, responsáveis pelo controle do abastecimento de água.

Também foram realizadas vistorias técnicas nos SAAEs (Sistemas Autônomos de Água e
Esgoto) dos municípios de Faina, Trombas, Corumbá de Goiás e Matrinchã para levantamento de
necessidades a fim de que fossem corrigidos problemas de operação dos sistemas.
Dando continuidade ao apoio técnico, em parceria com município de Corumbá de Goiás, foi
reativação do sistema de tratamento de água do povoado de Aparecida de Loyola, município de
Corumbá de Goiás, constatando que a principal dificuldade encontrada se relaciona com a falta de mão
de obra especializada para operar o sistema local.
Foi apresentado no I Congresso Internacional de Engenharia de Saúde Pública e de Saúde
Ambiental da Funasa em Belém-Pará, o trabalho selecionado: “Avaliação das ações de apoio da Funasa
ao controle de qualidade da água em comunidades quilombolas e municípios goianos.” Este trabalho
teve como objetivo descrever e analisar as ações programáticas de apoio e cooperação técnica
realizadas pela Seção de Apoio ao Controle de Qualidade da Água (SACQA), visando a promoção da
saúde e a melhoria do bem-estar das populações dos municípios apoiados entre os anos de 2012 e 2016.
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Gráfico n° 03
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Gráfico n° 04

Para

Seção de Educação em Saúde Ambiental – SADUC
A Seção de Educação em Saúde Ambiental da Suest (Saduc) realizou importantes ações que
contribuíram para o cumprimento da missão institucional e do plano de ação estabelecido em 2017:
No Programa de Fomento às Ações de Educação em Saúde Ambiental prestou-se apoio
técnico e orientação sobre as estratégias para instituir os Núcleos de Educação em Saúde Ambiental
em 11(onze) muncipios que tiverm convênios aprovados entre 2013 e 2016. Foram repassadas
orientações de ajustes dos planos de trabalho aos técnicos responsáveis pelos projetos de Fomento
das acoes de Educação em Saúde ambiental nos municipios de Colinas do Sul, Divinópolis,
Planaltina de Goiás , São Domingos e Teresina de Goiás.
A equipe da Saduc participou e colaborou no evento de lançamento do Projeto de Fomento às
Ações de Educação em Saúde Ambiental, “O Amanhã sendo construído por todos nós com
sustentabilidade” no município de Teresina de Goiás. Esta ação de lançamento, refere-se ao início
da execucão das ações previstas no plano de trabalho do convênio de Fomento de Educação em Saúde
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Ambiental

celebrado

entre

a

Funasa

e

o

Município

de

Teresina

de

Goiás.

Analisou as propostas de convênios de 91 municípios cadastrados no Siconv, com enfoque no
critério de gestão e técnico, relativas ao edital de chamamento público nº
01/2017/DESAM/FUNASA/MS, para projetos voltados às ações de educação em saúde ambiental,
visando o controle da infestação do vetor Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya.
De forma integrada com a Divisão de Engenharia de Saúde Pública a Saduc participou da
elaboração de um projeto, com o objetivo de assessorar os municípios de Amaralina, Campos Verdes
e Santa Teresinha de Goiás no desenvolvimento de atividades educativas inerentes a implantação das
Melhorias Sanitárias Domiciliares. Nestes municípios foram executadas atividades educativas com
orientações às comunidades beneficiadas para utilização correta e manutenção dos benefícios
recebidos.
Em parceria com Seção de Controle de Qualidade da Água, realizou comemoração ao Dia
Mundial da Água (22 de março), com exposição de um stand e um painel interativo, localizado no
hall de entrada da FUNASA, que continha informações sobre as atividades de controle e qualidade
da água para consumo humano. A população visitante e servidores foram orientados aos cuidados
necessários ao uso adequado da água.
Foi realizado o acompanhamento e avaliação do Projeto piloto "Àgua: seu uso, seu valor",
proposta educativa aplicada no município de Teresina de Goiás, Região Nordeste do estado de Goiás,
com o envolvimento da comunidade escolar quilombola Kalunga de três localidades: Diadema, onde
se localiza a escola municipal, Ema e Limoeiro. Este projeto foi implantado ainda em 2015, e vem
sendo monitorado, considerando a importancia do tema, com avaliação positiva.
Resultados alcançados nas visitas locais:


O Projeto foi implantdo com envolvimentos de todos os agentes, ( professores, alunos e pais
) sob a coordenação da Diretora e professores da Escola Municipal Tia Adeuzita, na
localidade Kalunga de Diadema. Os alunos desenvolveram de forma participativa as
atividades educativas propostas no projeto.

Em uma avaliação realizada pelos professores, verificou-se que os alunos repassaram aos pais
o que aprenderam na escola, disseminando os meios de como utilizar e conservar a água potável de
forma adequada e como evitar os desperdícios. Este projeto, considerando indíce de aprovação e
aceitação, será replicado para outros três municípios no proxímo ano.
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2.2.

Desempenho Orçamentário

As Superintendências Estaduais não têm responsabilidade sobre a 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

As Superintendências Estaduais não têm responsabilidade sobre nenhum nível de
programação orçamentária definida no Plano Plurianual 2016 – 2019, portanto os itens referentes ao
desempenho orçamentário dos Programas, Objetivos e Ações NÃO SE APLICAM A ESTA UPC.

2.2.2. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos
2.2.2.1.
Visão Gerencial dos Instrumentos de Transferências e dos Montantes
Transferidos
A prerrogativa para a celebração de instrumentos de repasse, assim como a autorização
para a transferência de recursos financeiros é exclusivamente da Presidência da FUNASA, cabendo às
Superintendências Estaduais os atos subsequentes à celebração, tais como, controle de vigência,
acompanhamento de execução dos respectivos objetos, etc, portanto este item NÃO SE APLICA A
ESTA UPC

2.2.2.2. Visão Gerencial da Prestação de Contas dos Recursos pelos Recebedores
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O quadro abaixo visa a demonstrar a situação gerencial da prestação de contas pelos recebedores dos
recursos transferidos pela UPC.
Quadro 02 - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ nas
modalidades de convênio, contratos de repasse e instrumentos congêneres.
Unidade Concedente
Nome: Superintendência da FUNASA em Goiás
Exercício
da
Prestação
das Contas

Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)
Quantitativos e montante repassados
Convênios

Termos de
Compromisso

Termos de
Execução
Descentralizada

08

14

-

1.672.443,00

19.236.927,65

-

Quantidade
Contas Prestadas

Exercício
do relatório
de gestão
Contas
Prestadas

NÃO Quantidade
Montante Repassado

-

04

-

-

5.926.104,36

-

Exercícios
anteriores

NÃO Quantidade
Montante Repassado

-

01

-

-

1.798.332,22

-

Contas
Prestadas

Montante Repassado

Fonte: Siafi/Siconv

2.2.2.3. Visão Gerencial da Análise das Contas Prestadas
O quadro a seguir contempla informações sobre a análise de contas pela unidade concedente ou
contratante (UPC ou de subunidade da UPC) que foram apresentadas no exercício de referência do
relatório de gestão. Assim, tomando por base as contas prestadas no exercício, UPC deve apresentar
informações de quantidade e montante envolvendo contas analisadas e não analisadas, de forma a
evidenciar a qualidade do gerenciamento empreendido pela unidade.

Quadro 03- Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência do relatório de
gestão
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Superintendência da FUNASA em Goiás
Instrumentos
Contas apresentadas ao repassador no exercício de
referência do relatório de gestão
Convênios

Contas analisadas

Termos
de
Termos
de
Execução
Compromisso
Descentralizada

Quantidade aprovada

04

01

-

Quantidade reprovada

-

-

-

-

-

-

Quantidade
instauradas

de

TCE

33

Montante repassado (R$)
Contas
analisadas

NÃO Quantidade
Montante repassado (R$)

781.948,00

268.461,89

-

04

14

-

890.495,00

18.968.465,76

-

Fonte: Siafi/Siconv

2.2.2.4. Visão Gerencial dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores

Quadro 04- Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas por recebedores de recursos
Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Superintendência Estadual em Goiás
UG/GESTÃO: 255009/36211
Quantidade de dias de atraso na análise das contas
Instrumentos da transferência

Até 30 dias

De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias

De 91 a 120
dias

Mais de 120 dias

Convênios

-

-

-

04

-

Contratos de repasse

-

-

-

-

-

Termos de Compromisso

-

01

01

12

-

...

-

-

-

-

-

ANÁLISE CRÍTICA
A UPC referente à situação da gestão das transferências, voluntárias e obrigatórias em
execução adota a preocupação de esgotar todas as medidas administrativas objetivando a obtenção
das regularizações pretendidas quando diz respeito a irregularidades constatadas, quer na execução
física da obra quer na execução financeira do recurso repassado referente a convênios e/ou termos de
compromissos avençados, em caso de insucesso e o registro da situação de inadimplência seja
inevitável, instaura-se a competente Tomada de Contas Especial-TCE ou o Processo Administrativo
de Cobrança, mas é importante ressaltar, que sempre respeitando o princípio do contraditório e da
ampla defesa do agente responsável.
Quanto à evolução das transferências efetuadas nos quatro últimos exercícios, graças aos
esforços de servidores desta Superintendência e a realização de quatro forças tarefas promovidas pela
Coordenação Geral de Convênios do Órgão Central da Funasa, foram analisadas financeiramente,
contas de 267 (duzentos sessenta e sete) instrumentos, perfazendo aí, um percentual mensurado em
89% (oitenta e nove por cento) do passivo existente, contemplando inclusive os instrumentos
vencidos até 2016.
No exercício de 2017 promoveu-se a análise de 05 (cinco) instrumentos dos 23 (vinte e três)
comprovados em 2017 e 19 (dezenove) dos exercícios anteriores, expirados até dezembro de 2016.
Com efeito, a UPC contava com 60 (sessenta) instrumentos aguardando análise financeira, destes, 24
(vinte e quatro) foram analisados, restando ainda o saldo de 36 instrumentos a analisar. Do exercício
de 2016 existe um passivo de 06 prestações de contas final pendentes de análise financeira completa;
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12 prestações de contas pendentes de analises complementares que somando à 18 prestações de contas
apresentadas no exercício de 2017, perfaz a importância de 36 prestações pendentes as quais deverão
ser priorizados no decorrer do exercício seguinte.
Relativamente à evolução das prestações de contas referentes às transferências expiradas até
2017, a Unidade continua enfrentando sérias dificuldades relacionadas à insuficiência de servidores
em todas as áreas de atuação, em especial na área de convênios, quer seja pela complexidade julgada
por uns, o desestímulo salarial alegado por outros e somado a estes fatores existe o complicador
principal que é o número reduzido de servidores. Importa ressaltar que o Setor de Prestação de Contas
conta atualmente com apenas 02 (dois) servidores sendo 01 (um) com pouca experiência na área de
análise de prestação de contas. A estes fatos soma-se a necessidade de repetidos trabalhos resultando
em expedição de correspondências por mais de uma vez, objetivando a correção de
impropriedades/irregularidades constatadas nas prestações de contas apresentadas, demandando
tempo excessivo em apenas uma prestação de contas final.
A despeito das recomendações dos órgãos de controle quanto a providências de recomposição
da força de trabalho no Setor de Prestação de Contas, registramos que tal assunto é de extrema
complexidade uma vez que o cerne da questão só se resolveria com seleção de novos servidores
mediante concurso público, o que evidentemente, foge à esfera de governabilidade desta
Superintendência Estadual. Por outro lado, o simples remanejamento interno de pessoas tem se
mostrado ineficaz. O perfil esperado para o analista de prestação de contas exige uma gama de
conhecimentos específicos aliados à competência técnica, singularidades que não são encontradas
facilmente no quadro atual.
Em síntese, no exercício de 2017 foram analisadas 32 prestações de contas finais, sendo 24
aprovadas, destas, 16 foram aprovadas com ressalvas, tendo em vista que ficou evidenciada apenas
impropriedade e/ou falhas de natureza formal que não causaram danos ao erário, vez que o objeto foi
devidamente cumprido de acordo com as normas legais, a finalidade alcançada e beneficiado a
sociedade a qual se destinou e, sobretudo, restou comprovado que os recursos foram, de fato, ali
empregados, ou seja, ficou demonstrado o nexo de causalidade financeira. Os respectivos pareceres
foram devidamente registrados e passam a fazer parte deste relatório de gestão (Anexo I). Foram
instauradas 07 Tomada de Contas Especial-TCE neste exercício, bem como 05 Processos
Administrativos de Cobrança, cujo valor individualizado do dano ao erário foi inferior ao estabelecido
pelo TCU para abertura do processo de tomada de contas.
Assim sendo, são evidentes as dificuldades para o alcance da eficiência e eficácia dos
procedimentos pretendidos e prazos determinados pela legislação pertinente, mas também fica
demonstrado que a SUEST-GO continua buscando alternativas para solucionar problemas, atingir
metas e objetivos, nos limites de sua competência regimental e capacidade instalada.

2.2.3. Informações sobre a Execução das Despesas
2.2.3.1.

Despesas totais por modalidade de contratação

Quadro 05- Despesas totais por modalidade de contratação
Modalidade de Contratação

Despesa executada
2017

%

2016

Despesa paga
%

2017

%

2016

%
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1. Modalidade
(a+b+c+d+e+f+g)

de

Licitação

a)

Convite

b)

Tomada de Preços

c)

Concorrência

d)

Pregão

e)

Concurso

f)

Consulta

664.787,32 43,98 1.286.045,99 70,62

544.569,04 40,43 649.670,26

57,11

359.652,48 23,80 187.257,67

328.223,24 24,37 157.016,52

13,80

g) Regime Diferenciado de
Contratações Públicas
2.

Contratações Diretas (h+i)
h)
i)

3.

Inexigibilidade
Suprimento de Fundos

132.858,63 8,79

123.498,67 6,78

120.198,06 8,92

106.422,56 9,36

6.158,47 0,41

1.556,00 0,09

6.158,47 0,46

1.556,00 0,14

Pagamento de Pessoal (k+l)
k)
l)

Pagamento em Folha
Diárias

229.837,29

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

10,28

Regime de Execução Especial
j)

4.

Dispensa

Total das Despesas da UPC

2.2.3.2.

15,21 129.266,63

118.054,65 7,81

7,10 229.837,29

93.576,46 5,13

17,06 129.266,63

118.054,65 8,76

11,36

93.576,46 8,23

1.511.348,84 100 1.821.201,42 100 1.347.040,75 100 1.137.508,43 100

Despesas por grupo e elemento de despesa

Quadro 06- Despesas por grupo de elemento de despesa
Unidade
Orçamentária

7479

Código UO

36211

UGO

255009

DESPESAS CORRENTES
Empenhadas
Grupo de
Despesa

2017

01

03
1PESSOA
LE
ENCARG
OS
SOCIAIS

Liquidadas

RP não processado

Valores Pagos

Elemento de Despesa

04

11

13
16

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

APOSENT.RPPS,
RESER.
REMUNER. E
REFOR.MILITAR
PENSOES,
EXCLUSIVE DO
RGPS
CONTRATACAO
POR TEMPO
DETERMINADO
VENCIMENTOS
E VANTAGENS
FIXAS PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES
PATRONAIS
OUTRAS
DESPESAS

36

91
92

96

VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
SENTENCAS
JUDICIAIS
DESPESAS DE
EXERCICIOS
ANTERIORES
RESSARCIMENT
O DESPESAS
PESSOAL
REQUISITADO

2 - Juros e
Encargos
da Dívida
04

08

14
30
33
35

36

37
3OUTRAS
DESPES
AS
CORREN
TES

39
41
46

47

49
59
91
92

93

95

CONTRATACAO
POR TEMPO
DETERMINADO
OUTROS
BENEF.ASSIST.
DO SERVIDOR E
DO MILITAR

62.684,3 96.617, 62.684,3
7
68
7

96.617,68

DIÁRIAS - CIVIL

229.837,29

MATERIAL DE
CONSUMO
PASSAGENS E
DESPESAS COM
LOCOMOCAO
SERVICOS DE
CONSULTORIA
OUTROS
SERVICOS DE
TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCACAO DE
MAO-DE-OBRA
OUTROS
SERVICOS DE
TERCEIROS - PJ
CONTRIBUICOE
S
AUXILIOALIMENTACAO
OBRIGACOES
TRIBUTARIAS E
CONTRIBUTIVA
S
AUXILIOTRANSPORTE
PENSOES
ESPECIAIS
SENTENCAS
JUDICIAIS
DESPESAS DE
EXERCICIOS
ANTERIORES
INDENIZACOES
E
RESTITUICOES
INDENIZACAO
PELA
EXECUCAO
TRABALHOS DE
CAMPO

91.358,55
58.024,85

129.171, 229.83 129.171,
229.837, 129.171
63
7,29
63
29
,63
148.866, 71.789, 115.750, 19.569, 33.11 71.789,5 115.750
87
51
53
04
6,34
1
,53
23.438,2 58.024, 21.680,6
1.757, 58.024,8 21.680,
6
85
4
62
5
64

95,00
679.209,88
293.705,81

1.728,53

9.288,36
2.357,74
740,00

96.617,6 62.684,
8
37

95,00

95,00

556.714, 620.32 503.596, 58.882, 53.11 620.327, 503.596
46
7,57
34
31
8,12
57
,34
312.501, 254.39 276.561, 39.308, 35.94 254.396, 276.561
59
6,85
11
96
0,48
85
,11

7.903,98

1.704,9
7.843,55
0

13.040,0 9.288,3 13.040,0
4
6
4
2.357,7
7.085,22
7.085,22
4
740,00

23,63

60,43 1.704,90

7.843,5
5

13.040,
44
7.085,2
2.357,74
2
9.288,36

740,00

DESPESAS DE CAPITAL
4INVESTI
MENTOS

39

41

OUTROS
SERVICOS DE
TERCEIROS - PJ
CONTRIBUICOE
S - FUNDO A
FUNDO

37

42
51
52

70

92

AUXILIOS FUNDO A
FUNDO
OBRAS E
INSTALACOES
EQUIPAMENTO
E MATERIAL
PERMANENTE
RATEIO PELA
PARTICIPACAO
EM CONSORCIO
PUBLICO
DESPESAS DE
EXERCICIOS
ANTERIORES

559.700,
00
48.480,15

559.7
00,00
1.956,0
0

46.524,
15

1.956,00

48.480,
15

5Inversões
Financeira
s
6Amortizaç
ão da
Dívida

Análise Crítica

A Presidência da Funasa disponibilizou o Sistema de Planejamento e Gestão Orçamentária – SPGO
, alimentado pela Suest com as informações de acordo com o planejado em reunião do Colegiado
Gestor da UJ (COREGE), porém o orçamento disponibilizado à Unidade, é com base apenas à
execução em série histórica dos últimos três anos. Um dos pontos negativos é manutenção das
atividades, sem possibilidade de inovação na gestão. O sistema SPGO visa os registros das
informações de programação orçamentária locais, como também as funções de acompanhamento e
monitoramento do orçamento conforme os cronogramas e limites estabelecidos pela presidência da
Funasa. No orçamento de custeio obtivemos percentual compatível à execução dos exercícios
anteriores, pois foi atingido o percentual de 94,88%. Quanto ao orçamento de investimento o
percentual de execução atingido foi de 82,93 %. As licitações tiveram andamento dentro do esperado,
não tendo havido nenhuma ocorrência digna de ser considerada como dificuldade. Segundo
Regimento Interno vigente, cabe ao Setor Logístico (SALOG), dentre outras atividades, proceder à
análise e ao acompanhamento dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidade de licitação; e
com vista à assegurar o cumprimento das condicionantes legais vigentes adota 'check-list' e
fluxograma para aplicação dos procedimentos relativos aos Pedidos de Bens e Serviços (PBS), passo
inicial para a contratação na Unidade, seja mediante procedimento licitatório ou diretamente com o
fornecedor, quando da gestão dos contratos. O processo instruído é encaminhado à Comissão
Permanente de Licitação - CPL para fins de elaboração da minuta do Edital com base na autorização
do Superintendente e posteriormente é submetido à Procuradoria Geral para análise da minuta
conforme legislação vigente. A CPL (Comissão Permanente de Licitação) está adequadamente
estruturada, cujos membros são designados mediante Portaria, atuando nos processos licitatórios e
também como pregoeiros, os devidos registros no SIASG e Comprasnet são realizados sem problema
algum. Quanto ao planejamento, registramos que no início do exercício é realizado o levantamento
das necessidades, cujo escopo visa dar cumprimento à Missão Institucional e de acordo com o limite
orçamentário disponibilizado para Unidade, conforme a série histórica.
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2.3.

Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho


SANEAMENTO

Indicador 1
Ite
m

1

Indicador

Finalidade

Fórmula de Cálculo

Percentual de
obras/equipamentos/plan
os concluídas em razão
da quantidade
instrumentos de repasse
celebrados.

Aferir a efetividade da
implementação de
obras/equipamentos/plan
os (acumulada)

(Quantidade de
instrumentos com
obras/equipamentos/plan
os concluídas até o
exercício de apuração/
Quantidade de
instrumentos celebrados
de 2002 até o exercício
de apuração)*100

Memóri
a de
Cálculo
330/425
x100

Meta do Indicador
100% dos instrumentos
de repasse com
obras/equipamentos/plan
os concluídas

Método
de
Aferição
Extração
de
relatórios
gerenciais
dos
sistemas
de
informaçã
o.

Série Histórica
Resultad
o 2015

Resultad
o 2016

Resultad
o 2017

66%

68%

78%

Análise Crítica:
Registre-se que foram concluídos 13 instrumentos no exercício de 2017. É importante ressaltar que o número de instrumentos celebrados diminuiu
de 469, informados no ano de 2016, para 425 devido aos cancelamentos e encerramento de vigências ocorridos neste exercício. Sendo que o percentual
de instrumentos concluídos é relativo, tendo em vista as celebrações e os cancelamentos ocorridos no exercício de apuração. Em que pese a meta do
indicador ser 100% de obras concluídas, na prática não é possível atingir essa meta, pois a tendência é de sempre haver obras em andamento.
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SAÚDE AMBIENTAL

Denominação

Finalidade

Fórmula de Cálculo

Memória de
cálculo

Font
e

Periodicidade

Índice de
Referencia1

Índice de
Previsto2

Índice
Observado3

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

Aferir o percentual
de municípios
apoiados
tecnicamente

N° de municípios
acompanhados
técnicamente 𝑋100
N°de municípios
programados

11
𝑋100
11

Sigob e Siconv

Indicador 2

Anual

100%

100%

100%

Fonte: Desam
1
Índice de referência – Última medição do indicador: 12/2013.
2
Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.
3
Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2014
*Acompanhamento que no tange apenas às orientações especificas de ajustes e atualização dos planos de trabalho.

Análise Crítica:
Foi programado acompanhamento técnico de 11 projetos de fomento às ações de Educação em Saúde Ambiental, no que tange
especificamente a orientações técnica, ajustes e atualização dos planos de trabalho. Devido a várias dificuldades dos municípios, em inicio gestão
municipal, para cumprir as exigências legais e técnicas do convênio, somente houve a liberação de recursos financeiro, referente a primeira parcela, para
o município de Teresina de Goiás.
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Denominação
Percentual de
comunidades
especiais
atendidas com
ações de
educação em
saúde ambiental

Finalidade

Aferir o
percentual de
comunidades
especiais
atendidas

Fórmula de Cálculo

Memóri
a de
cálculo

Fonte

Periodicidade

Índice de
Referencia1

Índice de
Previsto2

Índice
Observado3

Nº de comunidadess
especiais
atentidas
𝑋100
Nº total de
comunidades
especiais programadas

03
𝑋100
03

Relatório
consolidado da
Coesa

Indicador 3

Anual

100%

100%

100%

Fonte: Desam
1
Índice de referência – Última medição do indicador: 12/2013.
2
Índice de previsto – 100% dos de comunidades especiais atendidas.
3
Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão:

12/2016.

Análise Crítica:
Foi realizado o acompanhamento e avaliação do Projeto "Àgua: seu uso, seu valor", proposta educativa aplicada no município de Teresina de Goiás,
região nordeste de Goiás, com o envolvimento da comunidade escolar quilombola Kalunga de três localidades: Diadema, onde se localiza a escola
municipal, Ema e Limoeiro. Constatou-se nas visitas locais, os resultados alcançados :


O Projeto foi implantado sob a coordenação da diretora e professores da Escola Municipal Tia Adeuzita , na localidade Kalunga de Diadema.
Os alunos desenvolveram de forma participativa as atividades educativas propostas para eles no projeto.

Em uma avaliação dos professores verificou-se que os alunos repassaram aos pais o conhecimento de como utilizar, evitar o desperdicio e conservar a
água de forma adequada para evitar contaminação e desenvolvimento de mosquitos transmissores de doenças.
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Denominação

Finalidade

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

Aferir o
percentual de
municípios
com técnicos
capacitados em
CQA.

Fórmula de Cálculo

N°de municípios com
técnicos capacitados
X 100
N°de municípios
previstos no período

Memória de
cálculo

Fonte

Periodicid
ade

Índice de
Referencia1

Índice
Previsto2

Índice
Observado3

14
𝑋 100
14

Relatório
consolidado da
Cocag/ Desam

Indicador 4

Anual

100%

100%

100%

Fonte: Desam
1
Índice de referência – Última medição do indicador: 12/2016.
2
Índice de previsto – 100% dos municípios com técnicos capacitados
3
Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017

Análise Crítica:
Durante o ano de 2017 foram capacitados e/ou requalificados técnicos de 14 municípios (responsáveis pela Vigilância e pelo Controle da
Qualidade da Água), por meio de visitas técnicas previamente programadas. As capacitações e requalificações tiveram como público-alvo os técnicos 11
municípios com serviço de água autônomos e os técnicos das áreas especiais (quilombolas e rurais) de 3 municípios, sendo executados anualmente de
forma continuada e sistemática têm como objetivo aperfeiçoar os conhecimentos deste técnicos municipais e colaboradores da comunidades quilombolas
em relação às técnicas de coleta, armazenamento, preenchimento de formulários e envio de amostras para o laboratório da Funasa para análise.
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Percentual de
municípios com
amostras de
água analisadas

Aferir o
percentual de
municípios
com amostras
de água
analisadas.

Fórmula de Cálculo

N° de municípios com
análises realizadas X100
Nº de municípios
previstos

Memória de
cálculo

13
𝑋 100
14

Fonte

Periodicidade

Índice de
Referencia1

Índice
Previsto2

Índice
Obsevado3

Relatório
consolidado da
Cocag/ Desam

Finalidade

Tipo

Denominação

Eficiência

Indicador 5

Anual

100%

100%

92,8%

Fonte: Desam
1
Índice de referência – Última medição do indicador: 12/2017.
2
Índice de previsto – 100% dos municípios programados com amostra de água analisadas.
3
Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017

Análise Crítica:
Em 2017 foi programada para o laboratório da Seção de Apoio ao Controle da Qualidade da Água, a realização de 4.500 análises físico-químicas
e microbiológicas doe 14 municípios e comunidades especiais programadas, sendo que a meta foi ultrapassada com 6.088 análises realizadas. O não
atingimento da meta proposta de 100% dos municípios com análises de água realizados foi devido ao não envio de amostras por parte do município de
Trombas.
Foram realizadas visitas técnicas a esses locais com a finalidade de treinar e/ou requalificar os responsáveis pelos sistemas de abastecimento de
água. Na visão global dos trabalhos desenvolvidos no ano de 2017 pela Seção de Apoio ao Controle da Qualidade da água, destacamos a importância da
ações de controle da qualidade da água em municípios e comunidades quilombolas que contribuem diretamente na prevenção e promoção da saúde destas
comunidades. Ressaltamos também o bom índice alcançado nas análises físico-químicas e microbiológicas, ultrapassando o percentual previsto para o
ano.
Por solicitação dos gestores municipais foram realizadas vistorias técnicas nos SAAEs (Serviço Autônomo de Água e Esgoto no município de
Faina, Tombas e Matrinchã, visando fazer um levantamento situacional destes serviços municipais e propondo soluções para os problemas encontrados.
Não obstante as capacitações realizadas, uma das dificuldades encontradas para execução das ações de controle de qualidade da água nas comunidades
quilombolas, refere-se ao baixo nível educacional dos colaboradores locais, que dificulta que os mesmos façam os registros corretos de algumas tarefas
em formulários específicos do controle de qualidade da água.
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Percentual de
exames de
qualidade da
água de
comunidades
especiais
realizados

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

Fórmula de Cálculo

Número de exames
realizados
X 100
Número de exames
programados

Memória de
cálculo

482
𝑋 100
300

Fonte

Periodicidade

Índice de
Referencia1

Índice
Previsto2

Índice
Obsevado3

Relatório
consolidado da
Cocag/ Desam

Finalidade

Tipo

Denominação

Eficiência

- Indicador 6

Anual

100%

100%

100%

de referência – medições do indicador 2016.
previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.
3 Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão: 12/2017.
1 Índice
2 Índice

Análise Crítica:
Este indicador permite medir o alcance das ações da Funasa no apoio as comunidades rurais e especiais, realizando exames de qualidade da água
e permitindo que essas informações subsidiem a tomada de decisão dos gestores, com vista a minimizar os riscos à população e elaborar políticas públicas
na melhoria da qualidade da água a ser consumida por estas comunidades.
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, área distante e de difícil acesso, deficiência de pessoal qualificado, alta rotatividade, alocação de recursos
para aquisição de materiais e insumos, entre 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.
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3. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
3.1

Descrição das Estrutura de Governança

A FUNASA possui em sua central (Presidência) uma Unidade de Auditoria Interna - AUDIT, que
possui como competências, na forma do regimento interno da Instituição, o que se segue:
I - acompanhar e fiscalizar a gestão das políticas públicas, bem como a execução dos
programas de governo a cargo da Funasa;
II - verificar a legalidade e avaliar os resultados da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial da Funasa;
III - planejar, executar e acompanhar os trabalhos de auditorias preventivas e corretivas
nos órgãos e unidades descentralizadas da Funasa, inclusive nos entes responsáveis
pela movimentação de recursos transferidos mediante convênio, acordo, ajuste ou
instrumentos similares;
IV - acompanhar e apoiar os órgãos de controle interno e externo em sua missão
institucional; e
V - promover a instauração de sindicâncias, processos administrativos disciplinares e
tomadas de contas especiais.
A AUDIT é uma Unidade Seccional da estrutura da Presidência desta Fundação, com
vinculação técnica junto à Controladoria Geral da União/CGU, sendo importante destacar que a
Unidade de Correição da FUNASA também integra a Auditoria Interna. A Corregedoria – COREG
é responsável por ações de prevenção e apuração de irregularidades que impliquem instauração e
condução de procedimentos correcionais.
Portanto, as Superintendências Estaduais não possuem estrutura de auditoria interna,
sendo da AUDIT a competência pelas ações de controle na forma do Estatuto e Regimento Interno
da FUNASA e cabendo às Superintendências Estaduais o atendimento de recomendações emanadas
da Unidade de Auditoria Interna e atendimento de diligências a elas direcionadas, bem como, por
óbvio, zelar pelo cumprimento de normas e procedimentos afetos a cada área de atuação da SUEST.
Por fim, esclarecemos que a FUNASA não tem institucionalizado comitês de
avaliações e, por sua natureza jurídica, não se utiliza de auditoria independente e não possui conselhos
externos.
3.2

Atuação da Unidade de Auditoria Interna

A responsabilidade pela atuação da Unidade de Auditoria Interna é da Unidade Central da
Funasa, cabendo às Superintendências Estaduais o cumprimento de deliberações emanadas.
3.3

Atividade de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos

Nos termos da Portaria Funasa nº 1005/2013, alterada pela Portaria nº 840/2015 os processos
disciplinares e sindicâncias estão sendo cadastrados no sistema CGU-PAD, pela Corregedoria e
pelos cadastradores nas unidades descentralizadas. O registro é feito logo após a publicação da
respectiva portaria de instauração, após conclusão dos trabalhos é atualizada a fase e,
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posteriormente, é procedida nova atualização com o registro do julgamento e anexação dos
documentos exigidos.
Todas as informações constantes no sistema CGU-PAD são preservadas, quanto ao zelo,
integralidade, disponibilidade e confidencialidade das informações na forma legal.
No exercício de 2017 foi instaurado apenas 01 (um) procedimento correcional, sendo
processo administrativo disciplinar referente a desaparecimento de bens, que está aguardando
julgamento no âmbito do Ministério da Saúde.

3.4

Gestão de Riscos e Controles Internos

Por meio da Portaria nº 1.179, de 14 de setembro de 2017, foi instituído o Comitê de
Governança, Riscos e Controles da Fundação Nacional de Saúde FUNASA para fins de
cumprimento do disposto no art. 23 da Instrução Normativa Conjunta/MP e CGU n. 1, de 10 de
maio de 2016.
Em 19 de outubro, o Presidente da Funasa instituiu grupo de trabalho com a finalidade de
elaborar proposta de implementação da Política de Governança, Riscos e Controles Internos,
estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos, prorrogável por igual
período.
Em decorrência de fatores supervenientes típicos dos últimos meses do exercício, como
exemplo a celebração dos instrumentos de repasse e empenho do orçamento, o andamento do grupo
de trabalho foi prejudicado. A elaboração da proposta que ainda estava incompleta se encerrou
com o término do prazo estabelecido. Será necessário no ano de 2018 que o grupo seja reconduzido
por ato do dirigente máximo da fundação para retorno ao desenvolvimento dos trabalhos.
Ainda assim, esta UPC a fim de demonstrar seus procedimentos internos, adota o
preenchimento do quadro abaixo discriminado, conforme informado nos relatórios anteriores.

Quadro n° 7 - Avaliação do Sistema de Controles Internos da UPC
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS
Ambiente de Controle

VALORES
1

2

3

4

5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos
da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

x

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores
e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

x

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

x

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

x

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.

x

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos
diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções
operacionais ou código de ética ou conduta.

x
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7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das
responsabilidades.

x

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.

x

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela
UJ.

x

Avaliação de Risco

1

2

3

4

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

5
x

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da
unidade.

x

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos
seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses
riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

x

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

x

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de
risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

x

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

x

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos
internos da unidade.

x

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

x

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores
de responsabilidade da unidade.

x

Procedimentos de Controle

1

2

3

4

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

5
x

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de
acordo com um plano de longo prazo.

x

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios
que possam derivar de sua aplicação.

x

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente
relacionadas com os objetivos de controle.

x

Informação e Comunicação

1

2

3

4

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

5
x

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

x

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva,
atual, precisa e acessível.

x
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26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos
da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

x

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

x

Monitoramento

1

2

3

4

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e
qualidade ao longo do tempo.

x

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações
sofridas.

x

5

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.

x

Análise crítica e comentários relevantes:
A SUEST/GO não possui em sua estrutura setores específicos destinados ao controle interno (Auditoria); as ações
voltadas para o controle são desenvolvidas pelas demais unidades mediante adoção de rotinas administrativas de
controle, com apoio da Procuradoria Geral Federal/PGF, auditorias internas do órgão central e CGU.
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.
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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 08- Força de Trabalho da UJ
Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

86

86

-

4

1.1. Membros de poder e agentes políticos

-

-

-

-

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

86

86

-

4

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

83

83

-

4

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

-

1

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

1

1

-

-

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

94

94

-

-

Lotação
Tipologias dos Cargos

Egressos no
Exercício

Fonte: Siape/Siapecad

4.1.1.2 Distribuição da Força de Trabalho
Quadro 09- Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos

Lotação Efetiva
Área Meio

Área Fim

58

28

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

58

28

1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão

57

26

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado

1

2

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório

-

-

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

-

-

2. Servidores com Contratos Temporários

-

7

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

1

-

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

59

35

1. Servidores de Carreira (1.1)

Fonte: Siape/Siapecad
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4.1.1.3 Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC
Quadro 10- Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas

Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

5

5

-

-

1.1. Cargos Natureza Especial

-

--

-

-

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior

-

--

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

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

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

Lotação

Egressos
no
Exercício

-

-

-

-

1.2.4. Sem Vínculo

1

1

-

-

1.2.5. Aposentados

-

-

-

-

2. Funções Gratificadas

9

9

-

-

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

-

-

-

-

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

-

-

-

-

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas

-

-

-

-

14

14

-

-

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
Fonte: Siape/Siapecad

Análise crítica
A Superintendência Estadual da Funasa em Goiás finalizou o exercício de 2017 com
94 servidores, sendo 83 ativos, 1 nomeado cargo em comissão, 7 contratados temporariamente e 3 de
exercício descentralizado de carreira. Foram excluídos desse total os servidores cedidos a outros
Órgãos (1) e os cedidos ao SUS/Lei nº 8.270/91 (13 servidores). Tínhamos 59 servidores cedidos ao
SUS, todavia ocorreu a redistribuição desse pessoal ao Ministério da Saúde de 45 servidores e 1 (um)
aposentou-se. Não obstante às reiteradas solicitações desta UPC, a Presidência informa que está
tomando providências junto ao Ministério da Saúde no sentido de regularizar a situação
(redistribuição) do restante do pessoal, determinada pelo Acórdão TCU n° 668/2008.
Nesse exercício, 3 servidores se aposentaram, 1 servidora pediu exoneração para
ocupar cargo na esfera estadual, por outro lado, veio para o nosso quadro 1 (uma) servidora do
Ministério da Saúde. Assim, a força de trabalho sofreu uma pequena redução haja vista que tínhamos
uma força de trabalho em 31/12/2016 composta de 99 servidores. É muito preocupante a previsão de
aposentadorias, considerando que mais da metade dos servidores da força de trabalho possui o abono
de permanência, e a necessidade do concurso público se faz urgente para a reposição do quadro de
pessoal. O gráfico n° 04 demonstra que o quantitativo de servidores tem se reduzido bastante e nos
preocupa a execução de nossas atividades frente à redução de pessoal pois de acordo com a direção
central do Órgão não foi autorizada a realização de concurso público para reposição de pessoal.
É preocupante para a Suest-GO a previsão de aposentadorias, considerando que 47
servidores possuem o abono de permanência, o que representa 56,62% do total de 83 servidores
ativos. Até o final do exercício de 2018, dos 83 servidores ativos que compõem a força de trabalho,
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55 poderão se aposentar (66,26%). Para 2019 esse número alcançará 59 servidores (71,08%). A
necessidade do concurso público se faz urgente para a reposição do quadro de pessoal.
Os afastamentos para tratamento da própria saúde do servidor ou para
acompanhamento de pessoa da família doente em 31/12/2017 não afetaram a execução das atividades
nos setores envolvidos, no entanto, diversos servidores foram convocados pela Presidência para apoio
em outras atividades à nível central.
O orçamento programado para capacitação de servidores da Superintendência foi de
R$ 86.315,00. Nesse exercício houve uma demora acentuada na descentralização do recurso o que
prejudicou as ações de capacitação. Afirma-se assim que a execução do Plano Anual de Capacitação
– PAC foi satisfatória e foram capacitados 48 servidores do total de 83 servidores atingindo 57,83%.

Gráfico n° 05 – Distribuição da Força de Trabalho na UJ:
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4.1.2

Demonstrativos das despesas com pessoal

Quadro 11- Despesas do pessoal
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos
e Vantagens
Retribuições Gratificações
Fixas

Despesas Variáveis

Benefícios
Demais
Adicionais Indenizações Assistenciais e
Despesas
Previdenciários Variáveis
Membros de poder e agentes políticos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
Exercícios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada
3.113.890,24 316.274,58 3.868.518,74 187.556,26
588.860,60
662.101,82
0,00
2017
Exercícios
5.431.708,95 314.303,98 5.463.711,63 212.027,00
611.719,20
1.915.324,58
0,00
2016
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
Exercícios
9.012,54
0,00
0,00
295,54
0,00
0,00
0,00
2016
Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
113.717,64
9.476,47
3.158,82
5.496,00
0,00
0,00
2017
0,00
Exercícios
127.655,25
9.025,21
3.008,40
10.824,72
0,00
0,00
2016
0,00
Servidores cedidos com ônus
1.057.912,86
0,00
1.166.459,07
68.204,22
197.461,28
221.515,01
0,00
2017
Exercícios
2.050.977,24
0,00
2.393.854,59 157.487,97
394.397,27
436.829,00
0,00
2016
Servidores com contrato temporário
712.530,00
0,00
64.400,00
16.599,96
48.058,63
15.408,00
0,00
2017
Exercícios
757.169,28
0,00
63.350,00
24.899,94
43.917,63
5.917,10
0,00
2016
Fonte: Extraído junto ao sistema SIAPE E DW-SIAPENET

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6.812,05
38.144,20

26.521,12
27.772,02

8.770.535,41
14.014.711,56

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
9.308,08

0,00
0,00

0,00
0,00

131.848,93
150.513,58

3.617,25
41.834,99

52.116,14
24.558,18

2.767.285,83
5.499.939,24

0,00
0,00

0,00
0,00

856.996,59
895.253,95
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4.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal
A Funasa surgiu da união da Sucam - Superintendência de Campanhas de Saúde
Pública e Fsesp - Fundação Serviços de Saúde Pública conforme o Decreto nº 100 de 16/04/1991.
Trouxe consigo cargos da área de combate e controle de endemias, de atenção à saúde básica e de
saneamento. Foi responsável pela saúde indígena no período de 1999 a 2010. Passou por várias
transformações, consequentemente por várias missões e não teve Planos de Cargos e Salários que
fortalecessem a estrutura do Órgão possibilitando também a reposição do seu quadro mediante
concurso público. Somente vem sendo realizados Processos Seletivos para contratação de pessoal na
área fim. O futuro é preocupante, pois a maioria dos servidores já alcançou os requisitos da
aposentadoria.
A força de trabalho sofreu pequena redução haja vista que tínhamos no exercício de
2016 uma força de trabalho composta de 99 servidores e finalizamos o exercício de 2017 com 94
servidores. É muito preocupante a previsão de aposentadorias, considerando que mais da metade dos
servidores da força de trabalho possui o abono de permanência, e a necessidade do concurso público
se faz urgente para a reposição do quadro de pessoal. O gráfico demonstra que o quantitativo de
servidores tem se reduzido bastante e nos preocupa a execução de nossas atividades frente à redução
de pessoal pois de acordo com a direção central do Órgão, apesar dos pedidos de autorização de
concurso público ao Ministério do Planejamento, ao longo dos últimos anos, ainda não foi autorizada
a realização destes. As incertezas da resolução do problema se revelam em razão da suspensão dos
concursos pelo Governo Federal diante da crise econômica no país.
Temos na Suest-GO 47 servidores que possuem o abono de permanência, o que
representa no exercício de 2017, mais da metade do total de servidores ativos. Para o exercício de
2018, dos 83 servidores ativos que compõem a força de trabalho, 55 poderão se aposentar. Para 2019
esse número se elevará a 59 servidores. A necessidade do concurso público se faz urgente para a
reposição do quadro de pessoal.
A Funasa tem ao longo do tempo impedido a vazão de servidores para outras unidades
das esferas estadual e municipal. Ao mesmo tempo tem tentado trazer servidores para o seu quadro
de pessoal. A Portaria nº 243 de setembro de 2015, do Ministério da Saúde, restringiu a cessão
somente àqueles servidores ocupantes de cargos da área de saúde e aos cargos em extinção ou
extintos.
Os afastamentos para tratamento da própria saúde do servidor ou para
acompanhamento de pessoa da família doente em 31/12/2017 não afetaram a execução das atividades
nos setores envolvidos. Houve 2 registros de acidente de trabalho no período, resultando no
afastamento da servidora por mais de 60 dias.
Os mecanismos para controle de acumulação são determinados pelo Ministério do
Planejamento e adotados por esta Unidade, quais sejam a declaração anual por parte dos servidores,
aposentados e pensionistas se acumulam cargos em quaisquer das esferas, bem como se recebem
renda extra Siape, além do atendimento de trilhas de auditoria do Tribunal de Contas da União.
O orçamento programado para capacitação de servidores da Superintendência foi de
R$ 86.315,00. A execução do Plano Anual de Capacitação – PAC foi satisfatória tendo em vista que
foram capacitados 48 de 83 servidores. Em termos de execução financeira aplicamos 87,01% do total
recebido.
A avaliação da administração de recursos humanos da Superintendência Estadual da
Funasa em Goiás no exercício em referência é positiva, mesmo em meio à limitação de recursos
financeiros e humanos, mas é urgente a necessidade de reposição do quadro de pessoal mediante
concurso público.
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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 12- Contratos de prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos da unidade
Unidade Contratante
Nome: Superintendência Estadual da FUNASA em Goiás
Informações sobre os Contratos

Ano do Contrato

2017

2015

2016

2016

Objeto

Empresa
Contratad
a
(CNPJ)

Período Contratual de
Execução das
Atividades
Contratadas
Início

Nível de escolaridade
mínimo exigido dos
trabalhadores
contratados

Sit.

Médio Completo

Ativo

Médio Completo

Ativo

31/08/201
7

Médio Completo

Encerra
do

29/09/18

Médio Completo

Ativo

12/09/18

Médio Completo

Ativo

Fim

Serviços de Copa e COBALT
Carregador
O Prest.
de
Serviços
Eireli –
19.836.92
2/0001-61 02/01/2017 01.01.2018
Vigilância Armada,
Terra
Garagem Rua 67.A Vigilância
01.863.51
8/0001-11 17.06.2015 16.06.2018
SVS
Serviços
Especializ
ados LtdaEPP
03.169.84
6/0001-48 01/09/2016
Vigilância Armada, ULTRAS
Galpão Jardim
EG
Guanabara
Vigilância
Patrimoni
al Ltda
30/09/16

2017

Serviço de
Recepcionista

Serviço de
Recepcionista

FORT
LIMP
Adm e
Serviços
Ltda
16.830.00
9/0001-55

13/09/17

Fonte: SIASG/SALOG
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4.1.4.2 Contratação de Estagiários
Tabela n° 04- Contratos de Estágios 2017
Despesa no
exercício
(em R$)

QUANTITATIVO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO VIGENTES
NÍVEL
ESCOLARIDADE

1º TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

-

R$ 22.390,97

R$ 21.331,98

R$ 19.096,52

R$ 19.784,02

R$ 82.603,49

1.1 Área Fim

R$ 12.207,13

R$ 10.715,99

R$ 9.533,93

R$ 11.056,00

R$ 43.513,05

1.2 Área Meio

R$ 10.183,84

R$ 10.615,99

R$ 9.562,59

R$ 8.728,02

R$ 39.090,44

2 - Nível Médio

R$ 4.053,55

R$ 9.344,90

R$ 13.210,90

R$ 11.353,99

R$ 37.963,34

2.1 Área Fim

-

-

-

-

-

2.2 Área Meio

R$ 4.053,55

R$ 9.344,90

R$ 13.210,90

R$ 11.353,99

R$ 37.963,34

TOTAL (1 + 2 )

R$ 26.444,52

R$ 30.676,88

R$ 32.307,42

R$ 31.138,01 R$ 120.566,83

1 - Nível Superior

QUANTITATIVO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO VIGENTES
NÍVEL DE
ESCOLARIDADE
1 - Nível Superior

1.1 Área Fim
1.2 Área Meio
2 - Nível Médio
2.1 Área Fim
2.2 Área Meio
TOTAL (1 + 2 )

1º TRIMESTRE

2º
TRIMESTRE

3º
TRIMESTRE

4º
TRIMESTRE

Total Vagas

11

11

10

11

12

6

6

5

6

-

5

5

6

5

-

6

8

11

10

12

-

-

-

-

-

6

8

11

10

-

17

19

21

21

12

Fonte: Sodep
Análise Crítica: Conforme a orientação da Funasa Presidência, os procedimentos dos contratos de
estagiários são feitos com fundamentação na Orientação Normativa N. º 02, de 24 de junho de 2016,
emanada do Ministério do Planejamento, que estabelece orientações sobre aceitação de estagiários
no âmbito da administração pública federal direta, autarquia e fundacional. A Funasa/Suest-Go, tem
feito contratos de nível superior e médio com abrangência nas áreas de saúde ambiental, saneamento
básico e na jurídica - PGF, contemplando assim os cursos de engenharia civil e ambiental e o curso
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de direito. O percentual de contratos é de 20% sobre o número de servidores efetivos. A Funasa
firmou contrato com o CIEE-Centro de Integração Escola Empresa para a seleção de candidatos ao
estágio, o qual deverá atuar em conjunto com a Superintendência e instituições de ensino de GoiâniaGO, com vistas ao preenchimento de vagas de estágio com os cursos: educação superior, ensino
médio, educação profissional e educação profissional de jovens e adultos – EJA, para o
preenchimento de oportunidades de estágio neste órgão.
No ano de 2017, a Funasa/Suest-GO teve dificuldades no preenchimento das vagas de nível
médio, educação profissional e educação profissional de jovens e adultos- EJA, em virtude do baixo
valor da bolsa para esses níveis e um baixo valor também do vale transporte, tendo em vista os
constantes aumentos das passagens dos transportes coletivos, dificultando a locomoção dos mesmos
para os locais de estágios.

4.1.5 Indicadores Gerenciais sobre a Gestão de Pessoas
A Funasa passa por mudanças personificadas no realinhamento estratégico, o qual
propõe o fortalecimento de seus objetivos e de sua missão. Dentre deste escopo a gestão de pessoas
possui um papel fundamental visto que por meio dos seus resultados a organização pode proporcional
um retorno maior à sociedade.
As pessoas podem ser visualizadas como parceiras das organizações. Como tais, são
fornecedoras de conhecimentos, habilidades, capacidades, valores e, sobretudo, o mais importante
aporte para as organizações – a inteligência, que proporciona decisões racionais e imprimem
significado e rumo aos objetivos globais. Desse modo, as pessoas constituem o capital intelectual da
organização. As organizações bem-sucedidas se deram conta disso e tratam seus colaboradores como
parceiros e não mais como simples “contratados”.
A moderna gestão busca ferramentas que aperfeiçoem a prestação de serviços das
Organizações. Nesse sentido, uma boa opção é implantar métrica dos resultados, obtida a partir de
indicadores que apontam para a possibilidade de três objetivos: conhecimento detalhado da situação
atual da Instituição; apoio para definição de novas metas para o futuro; análise de resultados
comparativos dos resultados obtidos com a projeção de metas.
Tais indicadores de Gestão de Pessoas não respondem à razão de determinado
resultado ou sobre como reverter situações e gerar aproximação em relação à meta. Mas fornece um
estudo criterioso e detalhado para que se possa elaborar um planejamento e atuar contra os entraves
ao crescimento da Organização e das equipes.
Com esse entendimento, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, em 2013,
construiu 10 indicadores Gerencias sobre Gestão de Pessoas, dos quais seis foram priorizados para
acompanhamento durante o exercício de 2014 apenas pela Presidência da Funasa.
Quando da aplicação na Presidência da Funasa em 2015, foi necessária a reelaboração
dos indicadores de turnover, de reposição da força de trabalho, de adoecimento, de desenvolvimento
e de retreinamento. Além disso, constatou-se a inutilidade dos indicadores de tempo de resposta e de
ações judiciais, motivo por que foram descartados.
De igual forma, para o exercício de 2016 foi reelaborado o indicador de
desenvolvimento de competências gerenciais, considerando o equívoco na utilização do total
estimado de gestores da Instituição na base de cálculo para quantificar subtotais por Unidade
Pagadora, assim como o de absenteísmo.
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O indicador de retreinamento oferece grande dificuldade no levantamento das
informações necessárias ao seu cálculo, apesar disso é necessária a sua aplicação para os próximos
exercícios, vez que necessita de sistema informatizado próprio.
Entendeu-se sem propósito a aplicação pelas Unidades Descentralizadas do total dos
indicadores, considerando que a Presidência dispõe de informações sistêmicas para aplicação
centralizada, especificamente para os indicadores de turnover, reposição da força de trabalho,
desenvolvimento e retreinamento.
Com vistas à uniformização de procedimentos, a Coordenação-Geral de Gestão de
Pessoas emitiu orientação a fim de que sejam aplicados no âmbito da Superintendência Estadual,
os indicadores de absenteísmo, de adoecimento, desenvolvimento de competências gerenciais e
de estágio.
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO
Mede o índice de ausências ao trabalho por faltas justificada ou injustificada,
afastamento e/ou licenças legais, que diminuem o total de horas de trabalho.
Objetivo: identificar os problemas que causam faltas constantes dos servidores da
Funasa e rever a atuação das chefias e respectivas equipes, para assim manter o índice de absenteísmo
abaixo de 0,50% e maximizar resultados institucionais e individuais pela assiduidade e pontualidade,
além do adequado controle da frequência e dos eventuais descontos na remuneração por faltas
justificadas e não compensadas e daqueles que não compensaram atraso e saídas antecipadas.
Meta: Manter abaixo de 0,50% o índice de absenteísmo na Funasa.
Periodicidade: Mensal
Esclarecimentos e Fórmula:
A fórmula do índice de absenteísmo adotada na Funasa foi elaborada a partir do
número de horas não trabalhadas no exercício pelo número de servidores versus horas úteis no mesmo
exercício. O índice foi aplicado para fins de acompanhamento da evolução dos números nos seguintes
termos:
QHNT = Quantidade de horas não trabalhadas = (faltas não justificadas + licenças1 + afastamentos
+ atrasos e saídas antecipadas não compensadas)
QS = Quantidade de Servidores
HU = Horas Úteis

Exercício de 2017
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QHNT=120607,65= 120607,65= 0,64%
QSxHU 94x1976

185744

Dados utilizados:
No exercício de 2015 foram utilizadas, indevidamente, as ocorrências de licenças para
tratamento da própria saúde para o cálculo do índice de absenteísmo. Além disso, foram contados os
dias de ponto facultativo como de feriado e a toda força de trabalho em vez de somente os servidores
efetivos.
Quando da aplicação do índice no exercício de 2015, pela Presidência, esta verificou
a necessidade de modificar o parâmetro de dias não trabalhados, a fim de utilizar apenas as
ocorrências de afastamentos por faltas injustificadas.
Também não foram somados ao número de dias não trabalhados os afastamentos legais
de que tratam os artigos 97 e 102 da Lei nº 8.112/90.
Não se utilizou a fórmula clássica para calcular o índice de absenteísmo haja vista a
possibilidade de que trata o art. 44 da Lei nº 8.112/90, pelo qual o servidor que se atrasar ou sair
antecipadamente ou tiver falta justificada poderá, a critério da chefia, compensá-las até o final do mês
subsequente à ocorrência, e, acaso não o faça terá o desconto proporcional na remuneração. Portanto,
foram contados somente o total de dias resultante do somatório de faltas não justificadas, mais os
atrasos e saídas antecipadas não compensados (descontos efetuados nas folhas de pagamento dos
servidores).
Apesar disso, há horas perdidas em prejuízo da Administração quando se trata de falta
injustificada e a justificada não compensada.
No Relatório de Gestão do exercício de 2015 a Coordenação-Geral de Recursos
Humanos não considerou que as faltas, as licenças e os outros afastamentos legais, ainda que
temporários e de curtos períodos de duração, impactassem a força de trabalho da Funasa, tal
entendimento foi repensado neste exercício.
O acompanhamento deste indicador, em razão das informações a serem obtidas do
Sistema de Registro Eletrônico de Frequência e do SIAPECAD, deve ser feito pelas Unidades de
Administração de Pessoas mensalmente, para fins de tomada de decisão e para compor as informações
do Relatório de Gestão dos exercícios encerrados.
ÍNDICE DE ADOECIMENTO
Indicador que demonstra o índice de ausências ao trabalho por motivo de licença para
tratamento da própria saúde.
Objetivo: identificar o quantitativo de afastamentos e os tipos de causas de
adoecimento de maior incidência dos servidores do Quadro de Pessoal.
A importância dos dados poderá nortear a adoção de medidas preventivas de doenças
ocupacionais.
Meta: Reduzir para menos que 10% o índice de adoecimento na Funasa.
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Periodicidade: Anual.
Esclarecimentos – causas e consequências do adoecimento
A Coordenação-Geral de Recursos Humanos reformulou este indicador, visto que a
construção anterior apresentava muita similaridade com o de absenteísmo. Como o que se deseja é
identificar o perfil de adoecimento dos servidores, cujos afastamentos impactam a força de trabalho,
mostrou-se adequada a reelaboração do indicador.
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 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, os números de homologações administrativas para tratamento da própria
saúde, totalizando 89 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 de
Goiás incluindo os cedidos ao SUS, visto que permanecem com lotação no Setor de Administração
de Pessoal.
Outra possível dificuldade será a de identificar o tipo de doença mais recorrente, uma
vez que o SIAPESAUDE fragmenta sobremaneira as informações por classificação do CID. Por isso,
os afastamentos foram separados em grupos para apontar as três maiores ocorrências no exercício de
2017.
Nº

PRINCIPAIS CAUSAS DE AFASTAMENTO (DOENÇAS)

1

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

2

EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS

3

GENITURINÁRIO (URINÁRIO, GENITAL)

4

DENGUE (dengue clássico)

5

DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO

6

RESPIRATÓRIO

7

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

8

ODONTOLOGIA

9

OFTALMOLOGIA

10

OSTEOMUSCULAR

11

VIROSES (Gerais)

12

TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS

13

ORTÓPEDICOS

14

SISTEMA NERVOSO
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15

ENDÓCRINAS

16

GRAVIDEZ, PARTO E PUERPERAL

17

NEOPLASIAS

18

DISPLASIAS

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 a própria saúde
Nº de afastamentos para tratar da própria saúde= 89 = 0,82 afastamento por servidor em 12 meses
Nº de servidores ativos Suest/GO*
108
(*ativos + nomeados cargo comissão + contratados temporários + exer. carr. descentralizada +
cedidos ao sus + cedidos outros órgãos = 108)
Fórmula 2: índice de adoecimento dos servidores em um ano
Nº de servidor ativo Suest/GO x Nº de afastamento por servidor em 12 meses=108 x 0,82=0,88%
100
100
Logo, o índice de adoecimento dos servidores da Superintendência Estadual da Funasa
em Goiás no exercício de 2017 foi de 0,88%.
A maior incidência de causas de afastamento para tratamento da própria saúde no
exercício de 2017, na Suest/GO, foi por doenças de origem osteomuscular, alcançado pela fórmula a
seguir:
Nº de afastamento por osteomuscular
x 100% = 49 x 100% = 55,05%%
Nº de afastamentos para tratamento da própria saúde
89
A segunda maior incidência foi por sintomas idiopáticos:
Nº de afastamento por sintomas idiopáticos x 100% = 40 x 100% = 44,94%
Nº de afastamentos para tratamento da própria saúde 89
A terceira maior incidência foi por doenças do aparelho respiratório:
Nº de afastamento por doenças do aparelho respiratório x 100% = 38 x 100% = 42,69%
Nº de afastamentos para tratamento da própria saúde
89
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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 deve ser feito
pelas Unidades de Gestão de Pessoas nas Superintendências Estaduais, entre janeiro e dezembro de
cada exercício.
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO
Mede o índice de desenvolvimento de pessoal.
Objetivo: identificar a partir das competências requeridas quais aquelas que
necessitam ser aprimoradas por meio do desenvolvimento, de modo a maximizar o retorno para a
instituição em conhecimento e minimizar investimento financeiro em razão de planejamento
adequado das ações de desenvolvimento.
Meta: promover o desenvolvimento dos servidores no percentual de 100% da
programação das capacitações para o exercício.
Periodicidade: Mensal.
Esclarecimentos e Fórmula:
NPAC= Número de participações em ações capacitação
NES= Número Estimado de Servidores a serem capacitados
Exercício de 2017
Número de participações em ações capacitação x 100 = 77 x 100 = 87,50%
Número estimado de servidores a serem capacitados*
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Considerou-se o número de participações em ações de capacitação, pois um mesmo
servidor pode ser capacitado mais de uma vez durante o exercício. Os números obtidos para a
aplicação da fórmula foram extraídos do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal – SPGO.
Houve decréscimo no número estimado de servidores a serem capacitados no exercício
de 2017, em virtude de redução do Quadro de Pessoal, das ações de capacitação por gestão de
competências e excepcionalmente em razão da demora na liberação do orçamento para execução.
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS GERENCIAIS
Mede o índice de desenvolvimento gerencial na Instituição.
Objetivo: promover o aprimoramento da qualificação gerencial para o exercício de
atividades de direção e assessoramento, por unidade pagadora.
Meta: aumentar para 95% o índice de desenvolvimento gerencial, no exercício.
Periodicidade: Anual.
Esclarecimentos e Fórmula:
NGC = Número de Gestores Capacitados
NEGUP = Número estimado de Gestores da Unidade Pagadora
Exercício de 2016
Número de Gestores capacitados
x 100 = 15 x 100 = 88,23%
Número estimado de Gestores a serem capacitados 17

Exercício de 2017
NGC x 100 = 12 x 100 = 70,58%
NEGUP
19
O número estimado de Gestores a serem capacitados é obtido a partir do Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança de chefias (Superintendente,
Chefe de Divisão, Serviço, Seção e Setor), por Unidade Pagadora – UPAG.
Assim, considerando a participação de 12 (quinze) gestores em ações de capacitação
gerencial, no exercício de 2017, na Superintendência da Funasa em Goiás, 70,58% do total foi
capacitado.
ÍNDICE DE ESTÁGIO:
Mede o índice de preenchimento das vagas de estágio.
Objetivo: identificar a efetividade do Programa de Estágio da Funasa, tendo em vista
seu valor educativo e a preparação do educando para o trabalho produtivo.
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Meta: atender 100% da demanda das Unidades.
Periodicidade: Anual.
Esclarecimentos e Fórmula:
NE = Número de estagiários
NV = Número de vagas
Exercício de 2016
Número de estagiários x 100 = 20 x 100 = 83,33%
Número de vagas
24
Exercício de 2017
NE x 100 = 21 x 100 = 87,50%
NV
24
A meta não pode ser atingida devido ao reduzido valor da bolsa de estágio, causando
desinteresse por parte dos candidatos, além das dificuldades operacionais relacionadas à contratação
do agente de integração no exercício de referência.
A partir das informações produzidas pretende-se atuar de modo a otimizar as ações do
programa de estágio.

4.2

Gestão do Patrimônio e da Infraestrutura

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



Instrução normativa nº 3, de 15 de maio de 2008 (dispõe sobre a classificação, utilização,
especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais e dá outras
providências);
Instrução normativa nº 183, de 08 de setembro de 1986 (destinada a proporcionar os
órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, orientação nos procedimentos
a serem adotados quando da ocorrência de acidentes com veículos terrestres automotores
oficiais)
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Decreto n.º 6.403/2008 (dispõe sobre a utilização de veículos oficiais pela administração
pública federal, direta, autárquica e fundacional).
Estas normas poderão ser encontradas no site http:/www.planejamento.gov.br.

b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ;
1 - A utilização da frota de veículos é imprescindível para atender às demandas das
atividades da Superintendência Estadual da FUNASA - GO, pelos motivos abaixo:
 Deslocamentos dos técnicos para acompanhamento da execução das obras, e
fiscalização de convênios, em todos os municípios com até 50 mil habitantes;
 Tramitação de documentos entre a Funasa e demais Órgãos, os quais exigem a
entrega imediata ao destinatário;
 Deslocamentos entre todos os órgãos governamentais e a Presidência da FUNASA.
2 – Todo o controle da frota de veículos no que concerne a movimentação de veículos na
Suest (origem e destino dos percursos, quilometragem percorrida, horários, usuários
atendidos, nomes dos motoristas, locais de abastecimento, quantidade de litros e tipos de
combustível, etc.), é monitorada com o auxílio do Sistema de Gerenciamento de Controle
de Frotas - SICOTWEB.
2.1- A Superintendência utiliza ainda, o sistema de abastecimento por cartão com chip, em
que a liberação de combustível, está condicionada ao cadastramento de senha para o
veículo e para o motorista, através do contrato n° 38/2016, firmado com a Empresa Ticket
Log – Administradora de Cartões, sob a gestão da Presidência da FUNASA, abrangendo
todas as Superintendências.
3- Destaca–se que a importância e o impacto da frota de veículos sobre a Unidade
Jurisdicionada estão diretamente relacionados ao desenvolvimento das ações planejadas
pelas áreas fins, tendo em vista que o forte das ações referem-se a acompanhamento de
convênios, em suas diversas fases, junto aos municípios Goianos com até 50000
(cinquenta mil) habitantes, que distam desta Capital entre 30 a 650 km, sendo que o meio
de transporte mais viável é o veículo, que trafega em vias pavimentadas e em vias rurais
sem pavimentação.
c) Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade da UJ, discriminados por grupos,
segundo a classificação que lhes seja dada pela UJ (por exemplo, veículos de representação,
veículos de transporte institucional etc.), bem como sua totalização por grupo e geral;

Tabela n° 05- FUNASA –SUEST-GO – Veículos em Uso na Sede
Qde.

Grupo

Utilização

Características

Usuário

01

V- veículos de
serviços
especiais

Na realização de serviços de
saúde pública, segurança etc

Veículos básicos ou com
especificações próprias

serviços de
desempenho
de saúde
pública
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IV – veículos de
serviços comuns
11

Transporte de
pessoal a serviço

Transporte
de Pessoal

Veículo básico – automóvel....etc

Servidor em
serviço
externo

06

No transporte de
carga e
realização de
atividades
específicas

Transporte
de carga
pesada

Veículos básicos – caminhão,
caminhão -guincho, etc.

Servidor ou
transporte de
carga em
serviço

IV veículos de
serviços comuns

Fonte: Sotra
d) Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação contida
na letra “c” supra;
Grupo
IV – Veículos de serviços comuns – transporte de pessoal

Média anual km rodado
9.675,54 km

IV – Veículos de serviços comuns – transporte carga pesada

784,25 km

V – Veículo de serviços Especiais (UMCQA)

1.175 km

e) Idade média da frota, por grupo de veículos;
Idade média
Grupo
IV – Veículos de serviços comuns – transporte de pessoal
IV – Veículos de serviços comuns – transporte carga pesada
V – Veículo de serviços Especiais (UMCQA)

05 a 10 anos
19 a 23 anos
14 anos

f) Despesas associadas à manutenção da frota (Por exemplo, gastos com combustíveis e
lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal responsável pela
administração da frota, entre outros):
 Aquisição de peças para a frota: R$ 31.572,76;
 Serviços com mão de obra aplicado com a frota: R$ 15.581,28;
 Seguro Obrigatório e Taxa de licenciamento no valor de R$ 4.740,88
 Com relação ao valor gasto com combustível, esta UPC não está responsável com o
gasto, tendo em vista que a Presidência da FUNASA fez contrato de caráter geral,
para atender todas as Superintendências, sendo firmado o Contrato 38/2016, com a
Empresa Ticket Log.
 Quanto aos custos associados ao pessoal responsável pela administração da frota, no
caso, servidores, não se faz esse acompanhamento.
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O custo unitário de manutenção da frota, por veículo, obtido em média geral, gira em
torno de R$ 2.619,67, valor este, que não é alto, se considerado a idade da frota, e o
fato de que os deslocamentos são em sua grande maioria feitos em zona rural em
estradas não pavimentadas.

g) Plano de substituição da frota;
A Presidência da FUNASA centraliza a aquisição de veículos, e atendendo as orientações da
Instrução Normativa n.º 03/2006, o PAAV – Plano Anual de Aquisição de Veículos é feito
anualmente, enviado a Presidência, para subsidiar novas aquisições, todavia a última
aquisição foi em 2010.
h) Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;
 Até o exercício de 2017 não foi feito locação considerando que a frota vem atendendo
satisfatoriamente a demanda da Suest, no entanto, a frota já está envelhecida, sendo que
mais de 50% (cinquenta por cento) dos veículos tem mais de 5 (cinco) anos de uso, e
sempre rodando em vias não pavimentadas, o que gera desgastes e contribui para diminuir
a vida útil dos mesmos;
 As aquisições de veículos são feitas a nível Central, e a última ocorreu há mais de cinco
anos, atualmente, faz-se necessário que a frota seja recomposta, através de novas
aquisições e/ou locação de veículos, em quantitativo necessário para realizar a troca dos
veículos com mais de cinco anos.
 Outro fator que reforça a necessidade de reposição de frota sob a forma de aquisição, é o
fato de que o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, vem há alguns
anos, editando Portarias que restringe a locação de veículos, sendo que a última nesse
sentido foi a de número 234 de 19 de julho de 2017, publicada no Diário Oficial da União
do dia 20 de julho de 2017.
i) Estrutura de controles de que a UJ dispõe para assegurar uma prestação eficiente e econômica
do serviço de transporte.
Para assegurar a vida útil dos veículos da frota, conta-se com o contrato de manutenção
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, sendo que na execução do contrato, a fiscalização
age diretamente junto ao contratado, visando resguardar serviços e peças de qualidade.
Para gerir a frota de veículos, contamos com o sistema do SICOTWEB – Sistema de
Informação para Controle de Veículos no qual estão cadastrados toda a frota, e é lançado diariamente
todas as movimentações sofridas pelo veículo, incluindo abastecimentos, manutenções, troca de
peças, óleos, pneus, etc.
Para o registro diário dos deslocamentos é utilizado o BDT – Boletim Diário de
Tráfego, que contém todos os dados do deslocamento, incluindo assinatura do usuário, este
documento serve de parâmetro para alimentar o SICOTWEB, no quesito movimento diário.
Face ao reduzido número de servidores com o cargo de motorista, foi necessário
planejamento criterioso a fim de conseguir atender a demanda das áreas técnicas, sendo que, em
algumas vezes foi preciso solicitar a colaboração de servidores já cedido ao SUS, o que nos leva a
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crer que é iminente a necessidade de terceirizar mão de obra de motorista, para as gestões futuras,
todavia, concluímos o exercício de 2017, sem impactar no custo desta gestão, com estes serviços.

4.2.2 Política de Destinação de Veículos Inservíveis ou Fora de Uso e Informações Gerenciais
sobre Veículos nessas Condições
Nesta Superintendência, a política de desfazimento de veículos, busca atender na
integra os normativos que regem o tema, em especial o Decreto 99.658/90, Instrução Normativa
03/2008 – SLTI/MPOG e a Lei 8.666/93 e alterações.
No exercício de 2017, embora tenhamos constituído comissão com este objetivo, não
houve desfazimento de bens móveis em nenhuma de suas formas, em função da grande dificuldade
técnica de levantar e avaliar o preço de mercado dos bem móveis, estando esta ação planejada para o
ano subsequente.
A frota total atual soma 43 veículos, no entanto, pelo tempo de uso dos mesmos 25
deles não tem mais condições de trêfego econômico, por esta razão os mesmos estão disponíveis para
alienação, nos termos de Decreto 99.658/90, seja por leilão ou doação.
Quanto ao custo para a manutenção desta ação, o mesmo não é contabilizado, no
entanto, os custos são os mesmos para qualquer uma das opção de desfazimento, seja doação seja
alienação, pois preliminarmente, a relação dos bens disponíveis para desfazimento deve ser divulgada
em sites especializados, no DOU e jornais de grande circulação local, e o processo de leilão exige a
divulgação do edital no mínimo três vezes, em jornal de grande circulação e também no Diário
Oficial, e o processo de doação tem o custo de publicação com declaração de dispensa de licitação e
posteriormente, o termo de doação também deve ser publicado no DOU, e publicações desta natureza
tem custos elevados.

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
Esta Superintendência possui 19 (dezenove) imóveis, todos são localizados nos
municípios do interior do Estado de Goiás
Os imóveis são todos cadastrados e registrados com o RIP- Registro Imobiliário
Patrimonial, do SPIUNET- Sistema de Controle de Bens Imóveis no Ministério do Planejamento
Orçamento e Gestão, diretamente subordinado as Superintendências do Patrimônio da União, e por
normas os órgãos públicos federais, fundacionais, devem cadastrar seus imóveis nesse sistema.
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Os imóveis não são utilizados por esta Superintendência em suas atividades
finalísticas, em decorrência, os mesmos estão cedidos em cessão de uso aos Municípios e a Secretaria
de Estado da Saúde, para uso em ações descentralizadas, do controle de endemias.

4.2.3.2 Distribuição Geográfica dos imóveis da União
Quadro n° 13 – Distribuição Geográfica dos imóveis
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
GOIÁS
Caldas Novas
Campos Belos
Catalão
Ceres
Formosa
Jataí
Jussara
BRASIL
Mara Rosa
Matrinchã
Morrinhos
Minaçu
Porangatu
Sanclerlândia
São João da Paraúna
Vicentinópolis
Subtotal Brasil
EXTERIOR Não se aplica a esta UJ
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA
UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO 2015
EXERCÍCIO 2014
19
19
01
01
01
01
01
01
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
19
19
-0
0
00
19
19

Fonte: Spiunet

4.2.3.3 Imóveis sob a responsabilidade da UPC, Exceto Imóvel Funcional

Quadro 14- Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ, exceto Imóvel Funcional
Valor do Imóvel

Despesa no Exercício

UG

RIP

Regime

Estado
de
Conser
vação

01

9289.00004.500-8

5

4

0,01 18.08.2015

183.000,00

02 9297.00002.500-8

5

3

0,01 19.08.2015

262.000,00

03

5

3

0,01 19.08.2015

813.000,00

9301.00013.500-0

Valor
Histórico

Data da
Avaliação

Valor
Reavaliado

Com
Refor
mas

Com
Manutenção
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04

9307.00077.500-8

5

3

0,01 18.08.2015

1.257.000,00

05

9307.00078.500.3

5

4

0,01 19.08.2015

713.000,00

06

9361.00041.500-6

5

4

2.400,00 18.08.2015

497.000,00

07

9433.00029.500-1

5

3

0,01 18.08.2015

594.000,00

08

9439.00005.500-0

5

3

0,01 19.08.2015

911.000,00

09

9451.00002.500-2

14

7

0,01 18.08.2015

7.000,00

10

9473.00021.500-7

5

3

3.000,00 19.08.2015

1.242.000,00

11

9473.00026.500-4

5

3

5.000,00 20.08.2015

615.000,00

12

9555.00010.500-5

5

3

0,01 20.08.2015

679.000,00

13

9575.00002.500-6

5

3

0,01 20.08.2015

730.000,00

14

9647.00001-500-1

5

4

6.662,04 20.08.2015

171.000,00

15

9647.00003.500-2

5

4

6.837,18 19.08.2015

159.000,00

16

9657.00002.500-4

5

3

5.000,00 19.11.2015

1.563.000,00

17

9747.00002.500-3

5

3

900,00 27.12.2016

771.000,00

18

9927.00003.500-7

5

3

2.000,00 19.08.2015

781.000,00

19

9927.00007-500-9

5

3

3.000,00 19.08.2015

109.000,00

20 9373.00320.500-6

5

3

2.610.684,41

13.09.2016

4.795.500,47

total

156.910,35
156.910,35

Fonte: SPIUNETE / DIADM

Análise Crítica:
a) O imóvel identificado com o RIP 9373.00403.500-7, refere-se a Sede da SUEST/GO, do
qual esta Fundação detém termo de cessão de uso gratuita de parte do imóvel, sendo o valor
informado correspondente a fração ideal utilizada por esta SUEST, constante do RIP Utilização
n.º 9373.00403.500-7
b) As informações referentes ao valor histórico foram extraídas das escrituras, e as avaliações
ocorridas em 2016/2017, foram feitas pela empresa LINK DATA INFORMÁTICA E
SERVIÇOS LITDA, nos termos do Contrato Administrativo 09/2016. Firmado entre a Empresa
e a Presidência da FUNASA.
c) O panorama geral de ocupação dos 19 (dezenove) imóveis de propriedade desta UPC, são:


06 (seis) imóveis cedidos a Secretaria de Estado da Saúde em Goiás – SES;



09 (nove) imóveis cedidos aos respectivos municípios onde os mesmos estão
localizados;



04 (quatro) imóveis, que não são objetos de Termo de Cessão de Uso, conforme exposto:
1. RIP 9451.00002.500-2, devido sua localização na zona rural do Município de
Mara Rosa e estado de conservação não ser adequada para uso. Esta situação já
foi submetida à Presidência da FUNDAÇÃO, solicitando orientação quanto à
destinação do referido imóvel;
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2. 9647.00001.500-1 – Esteve cedido ao Município de Minaçu, a cessão foi
rescindida por descumprimento de cláusula contratual, processo
25160.002.232/2015-64, sendo que o imóvel está desocupado e sujeito às
intempéries da natureza.
3. 9647.000003.500-2 – Também foi objeto de cessão ao Município de Minaçu,
cuja cessão foi rescindida por descumprimento de cláusula contratual. Este
imóvel está com utilização imprópria. Ação de reintegração de posse, n.º 245909.2016.4.3535, Subseção da Justiça Federal de Minaçu – GO.
4. 9473.00021.500-7 – CTS de Morrinhos, o Imóvel estava cedido a SES-GO, que
permitiu a sua utilização pelo Grupamento do Corpo de Bombeiros, por esta
razão o termo de cessão não foi prorrogado, encerrando por decurso de prazo.
Submetido
para
análise
da
Presidência,
conforme
Processos
25160.002.090/2014-75 e 25160.001.697/2017-81.
d) Não constam gastos com manutenção dos imóveis tendo em vista que a obrigação de fazer a
manutenção e conservação cabe ao cessionário, conforme os termos assinados. Apenas no
imóvel sede desta Fundação, é feito gasto com manutenção predial, conforme contrato existente
firmado pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, sendo que o valor informado refere-se à
fração ideal utilizada pela SUEST-GO, no período de doze meses.
e) Esta Superintendência possui apenas um contrato de locação de imóvel, o qual é utilizado
como Garagem de Veículos e Arquivo de Documentos.
f) Não há na Unidade nenhum dos imóveis registrados na UG que esteja sendo utilizado em sua
missão, o que nos leva a sugerir que os mesmos possam ser objeto de autorização para leilão,
considerando o custo com despesas de acompanhamento de bens cedido a terceiros.

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
A qualidade das informações do SPIUNET é altamente confiável, tendo em vista que
o mesmo é um sistema que interage com o SIAFI, permitindo relatórios de níveis gerenciais
suficientes para o acompanhamento dos imóveis em tempo real.
A Fundação Nacional de Saúde não possui sistema próprio para controle e
acompanhamento dos Imóveis de sua propriedade, em decorrência é utilizado apenas o SPIUNET,
Sistema do Patrimônio Imobiliário da União, e esta Superintendência mantém cadastrados no sistema
todos os seus imóveis.
4.2.3.5 Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente aos imóveis
Como todos os imóveis desta Superintendência estão localizados em cidades do
interior do Estado de Goiás, como pode ser visualizado no quadro nº 13, os mesmos não são utilizados
para as atividades da área finalística desta Fundação, desde a descentralização do controle de
endemias, razão porque, os imóveis foram cedidos, através de termo de cessão de uso, de forma
gratuita à SES – Goiás, e ou aos Municípios.
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Assim, esta UPC não tem gastos com a manutenção dos imóveis, todavia, registra-se
que existe a necessidade do acompanhamento in loco de todos os imóveis que estão cedido em Termo
de Cessão de Uso, visando prevenir desvio de finalidade na utilização dos imóveis, ação está que e
demanda aumento nas despesas de custeio.

4.2.3.6 Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitigá-los
Tendo em vista que os imóveis são cedidos para uso específico, o único risco que
deparamos é o de o Cessionário não utilizar o imóvel para a finalidade em que foi cedido. A forma
de mitigar este risco seria a vistoria periódica por parte desta UPC em cada imóvel cedido, o que seria
necessário maior número de servidores capacitados e acréscimo no orçamento de custeio da Unidade.

4.2.4 Cessão de Espaços Físicos e Imóveis a Órgãos e Entidades Públicas ou Privadas
Nesta UPC existem 15 (quinze) imóveis cedidos a Entidades Públicas Estaduais e
Municipais, quais sejam: 06 (seis), com a Secretaria de Estado de Saúde e 09 Imóveis cedidos aos
Municípios, onde os mesmos são localizados.
Os imóveis foram cedidos aos Municípios e a SES/GO, em decorrência de que foram
estes que sucederam a esta UPC na execução das ações de controle de endemias transmitidas por
vetores, e os imóveis em questão eram utilizados nestes programas descentralizados.
E como todos os imóveis são localizados em cidades do interior do Estado, não existe
nenhuma ação da atual missão da UPC que necessite ou venha a necessitar da utilização dos mesmos.
A cessão tem caráter gratuito e dela não gera nenhum benefício direto a esta UPC.
Todos os termos de cessão de uso, foram firmados com o prazo de vigência de 20
(vinte) anos, a contar da data de assinatura da mesma.

4.2.5 Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros
Há apenas um imóvel locado, por esta UPC, o qual é utilizado como garagem de veículos
próprios e guarda de bens móveis inservíveis destinados a desfazimento., a SUEST – GO, o imóvel
locado é um galpão simples, com área de 1.555,64m2, da Empresa Federal Imóveis e
Empreendimentos Ltda. O valor gasto anual perfaz R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos
reais).
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4.3

Gestão da Tecnologia da Informação

As Superintendências Estaduais não têm responsabilidade sobre a Gestão de Tecnologia de
Informação (TI), portanto, este item:
“NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA”.
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5

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

5.1

Canais de acesso do cidadão

Em relação à transparência ativa que ocorre quando a entidade divulga dados por iniciativa
própria, sem ter sido solicitada, a Fundação Nacional de Saúde disponibiliza no sítio http://
www.funasa.gov.br informações referentes à ações e programas de Engenharia de Saúde Pública e
Saúde Ambiental; legislação; licitações e contratações; convênios e editais.
Além do site oficial, a Funasa possui como difusoras de notícias e informações da instituição,
as mídias sociais alimentadas pela Coordenação de Comunicação Social, tais como: facebook,
instagram, twitter e youtube.
A Funasa, visando atender o disposto na Lei 12.527/20111, regulamentada pelo Decreto nº
7.724/2012, alem de ter em seu site oficial - www.funasa.gov.br, a disponibilização de informações
sobre a instituição, informações de interesse externo e possíveis parceiros e usuários dos serviços
prestados pelo Governo Federal através desta casa, disponibiliza o canal de comunicação direto com
o cidadão - o Serviço de Informações ao Cidadão - SIC, que tem por objetivo, atender o cidadão que
deseja acesso às informações públicas sobre a atuação da Funasa, seja do nível central - Presidência,
seja das suas Unidades Descentralizadas - Superintendências Estaduais.
O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) é a unidade física existente em todos os órgãos e
entidades do poder público, em local identificado e de fácil acesso, e têm como objetivos:


Atender e orientar o público quanto ao acesso a informações



Conceder o acesso imediato à informação disponível



Informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades



Protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações
O cidadão pode solicitar acesso às informações públicas da Funasa de três maneiras:



Através do e-mail sic@funasa.gov.br;



Por meio do sistema e-sic desenvolvido pela Controladoria-Geral da União para
concentrar e controlar os pedidos de acesso à informação no âmbito do Poder
Executivo Federal (http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema), no qual o
cidadão se cadastra para poder solicitar informações pública de qualquer órgão do
Poder Executivo Federal; e



Pessoalmente, por meio de requerimento feito junto ao SIC-Funasa localizado no
Edifício-Sede da Funasa 2º andar – Ala Sul, SAUS – Quadra 04 – Bloco “N”,
Brasília/DF CEP: 70070-040, Telefone: (61) 3314-6121/6612. Vale ressaltar que o
SIC Funasa, em que pese estar localizado em Brasília, tem por atribuição atender aos
pedidos de informação oriundos das 26 Superintendências Estaduais da Funasa.

Vale ressaltar que o SIC-Funasa cuida tão somente dos pedidos de acesso à
informações, de modo que em casos de sugestões, denúncias e demais solicitações o cidadão tem a
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sua disposição outro canal de comunicação que é o Fale Conosco (http://www.funasa.gov.br/site/faleconosco/), gerenciado pela Coordenação de Comunicação Social.

5.2

Mecanismos de transferência das informações relevantes sobre a atuação da Unidade

A Lei 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), estabelece que
as informações de interesse coletivo ou geral devem ser divulgadas pelos órgãos públicos, espontânea
e proativamente, independentemente de solicitações, o que se configura na chamada “Transparência
Ativa”. Além disso, seu art. 8º prevê um rol mínimo de informações que os órgãos e entidades
públicas devem, obrigatoriamente, divulgar nas suas páginas oficiais na internet, no menu de primeiro
nível, com o título “Acesso à Informação”, salvo aquelas 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/
http://www.funasa.gov.br/site/acesso-a-informacao/
http://www.funasa.gov.br/site/fale-conosco/
http://www.funasa.gov.br/site/conheca-a-funasa/prestacao-de-contas/
www.facebook.com/funasa.oficial
twitter.com/funasa
https://www.youtube.com/user/Funasaoficial
https://www.instagram.com/funasa_oficial/

5.3

Medidas para Garantir a Acessibilidade aos Produtos, Serviços e Instalações

A Funasa cumpre na sua integralidade as medidas consignadas na Lei 10.098/2000 e no
Decreto 5.296/2004 no que se refere ao ambiente de circulação nas Unidades descentralizadas e no
seu entorno, especificamente na adequação de rampas de acesso, corrimão em rampas e escadas,
vagas para idosos e portadores de necessidades especiais, placas indicadoras de dependências e
serviços, além da aplicação da norma da ABNT na aquisição de bens.
No que corresponde a adequação de rampas de acesso, a instituição está envidando esforços
em atender as normas relativas à acessibilidade, considerando a configuração do prédio ocupado.
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Em relação aos meios eletrônicos de comunicação, atualmente o site da Funasa possui, no
menu superior, links para acesso ao contraste e para aumentar e diminuir fontes, a fim de que os
usuários o utilizem com maior praticidade e facilidade, e que esteja de acordo com sua necessidade.
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 informaçãoes sobre a acessibilidade do Site Fuansa podem ser consultadas no
endereço eletrônico http://www.funasa.gov.br/acessibilidade
Além disso, em resposta ao Relatório Circunstanciado de Acessibilidade Relacionado ao Sítio
da Funasa – ano 2016 e ao Plano de Trabalho para 2017, informa-se que o site da Funasa foi
totalmente reestruturado, conforme planejado no referido documento. Com a nova versão, lançada
em agosto de 2017, a propriedade digital se adaptou ao padrao de acessibilidade exigido padrão eMag e procurou obedecer a implantação do modelo padrão de portal proposto pela Instrução
Normativa Secom/PR 08/2014.
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6

DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Trata-se da aplicação dos critérios procedimentos de avaliação e de mensuração de Ativos e
Passivos integrantes do patrimônio e suas variações pertencente à Fundação Nacional de Saúde FUNASA, conforme as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público NBC T 16.9 e 16.10.
6.1 Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do Patrimônio
e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos
6.1.1 Aplicação dos dispositivos contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10
6.1.2 Justificativas em caso de resposta negativa à alínea "a" acima
6.1.3 Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo
6.1.4 Taxas utilizadas para o cálculo
6.1.5 Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades dos
créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do mobiliário, do intangível e do deferido
AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (Pág. 154) define
mensuração como o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das
Demonstrações Contábeis devem ser reconhecidos e apresentados, objetivando selecionar bases de
mensuração que reflitam de modo adequado a condição real do patrimônio público sob controle da
Entidade.
Segundo propugna a NBC T 16.10, a avaliação patrimonial consiste na atribuição de valor
monetário a itens do ativo e do passivo decorrentes de julgamento fundamentado em consenso entre
as partes e que traduza com razoabilidade a evidenciação dos atos e dos fatos administrativos.
Disponibilidades
Majoritariamente, os elementos classificados no Disponível são aqueles provenientes da
descentralização de recursos financeiros pela Setorial Financeira do Órgão Superior a qual a
instituição se vincula, na forma prevista no Decreto nº 93.872/86.
Os recursos financeiros oriundos da geração interna de receitas são reconhecidos pelos valores
das entradas líquidas de caixa, em sua maioria, resultantes da alienação de bens móveis inservíveis
ou antieconômicos.
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Após o reconhecimento inicial, não foram realizadas avaliações posteriores pela FUNASA,
no período das demonstrações contábeis, uma vez que os ativos classificáveis como Disponibilidade
não estão sujeitos a um risco significativo de variação de valor e caracterizam-se pela liquidez
imediata.
Créditos e Obrigações
Os direitos, os títulos de crédito e as obrigações são mensurados ou avaliados de acordo
com as bases de mensuração dos ativos e dos passivos, respectivamente, feita a conversão, quando
em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente.
Os direitos recebíveis, quando cabível, foram reconhecidos inicialmente por seu valor
atualizado de realização, incluindo a atualização monetária, os juros e as eventuais multas incidentes
sobre o principal, pelo Sistema de Atualização de Débitos do TCU e, atendendo às melhores práticas
contábeis pertinentes ao reconhecimento e à evidenciação contábil, os saldos dos Créditos a Receber
cuja expectativa de realização é superior ao prazo de até 12 (doze) meses da data das Demonstrações
Contábeis foram reclassificados para o longo prazo.
Em comparação aos ativos recebíveis acumulados até 31 de dezembro de 2016, houve uma
redução sazonal no montante total dos Créditos ativados até 31 de dezembro de 2017, decorrente da
baixa de saldo dos Créditos a Receber por Dano ao Patrimônio, que foram transferidos para contas
de controle do grupo 8.9.7.3.2.00.00 – Diversos Responsáveis Apurados – Encaminhados ao TCU,
bem como dos Adiantamentos de Transferências Voluntárias. Isto se deve a modificações na rotina
contábil de reconhecimento dos créditos recebíveis pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, em
atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU contidas no Acórdão nº
1320/2017 – Plenário, bem como a aplicação dos novos critérios de reconhecimento dos ativos.
A partir de então, os valores registrados no grupo 8.9.7.3.2.00.00 – Diversos Responsáveis
Apurados – Encaminhados ao TCU deverão ser reconhecidos como ativo patrimonial à medida que
forem submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União – TCU, conferindo direito de crédito
em favor da entidade contra os potenciais devedores.
Os direitos, títulos de crédito e obrigações prefixadas devem ser avaliadas a valor presente, os
pós-fixados ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até da data das Demonstrações
Contábeis, conforme previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (Pág.
161).
Estoques
Os estoques foram reconhecidos com base no custo total de aquisição (custo histórico), cujo
consumo é reconhecido no resultado do período, conforme o princípio da competência. Os bens de
almoxarifado devem ser mensurados pelo custo médio ponderado das compras, em conformidade
com o inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64.
Não foram realizadas avaliações posteriores segundo o valor realizável líquido para os itens
que eventualmente sofreram perda de valor de realização no curso normal das atividades, tampouco,
quanto a prováveis perdas de estoques, caso existam bens danificados.
Imobilizado
Bens Móveis
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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 –
NBCTSP, 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:
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• Tabela IV da "vida útil para cálculo de depreciação técnica e obsolescência", publicada no livro
Engenharia de Avaliações da Editora Pini. Essa tabela fora extraída do livro Perry Chemical
Handbook, 3ª Edição, página 1822.
• Tabela V "classificação genérica dos bens e depreciação (vida útil), publicada no livro Engenharia
de Avaliações, que foi obtida a partir do livro Assent Guideline Classes, and Periods, Assent
Depreciation Range - T.I.R., página 1088.
• Tabela de vida útil de máquinas e equipamentos apresentada pelo Engenheiro Vitor Carlos Fillinger
no IX Congresso Panamericano de Avaliações realizado em São Paulo, em agosto 1979.
A vida útil remanescente dos itens avaliados, ou seja, os anos dos quais se espera geração de
benefícios econômicos ou potencial de serviços para a entidade, foi obtida subtraindo-se o total de
anos de vida útil pelos anos de uso de cada item, considerando as suas condições físicas, técnicas e
operacionais, de forma a assegurar que apresentam boas condições de manutenção, estado
operacional e de conservação.
O valor residual dos bens reavaliados, montante líquido da alienação que a entidade espera
obter por um ativo no fim de sua vida útil econômica, permaneceu inalterado e segue as orientações
técnicas emanadas pelo Órgão Central de Contabilidade da União, estabelecidas no Manual SIAFI.
Os bens que, considerando a sua data de aquisição e suas condições, prescindiram de
mensuração, tiveram suas vidas úteis e seus valores residuais definidos com base no que predispõe a
Macrofunção 020330 - Depreciação, Amortização e Exaustão (Pág. 7-15), do Manual SIAFI.
Observando a uniformidade de procedimentos, utilizou-se o método das quotas constantes
para cálculo dos encargos de depreciação, de forma a propiciar consistência e comparabilidade à
informação contábil (vide Macrofunção 020330, pág. 16).
O consumo dos ativos imobilizados é reconhecido em conta redutora do Ativo Imobilizado
com contrapartida em conta de Variação Patrimonial Diminutiva (rédito), observando-se o princípio
contábil da competência.
Bens Imóveis
Os bens imóveis foram reavaliados segundo o método comparativo direto de mercado, que
consiste em identificar o valor de mercado mediante tratamento técnico dos atributos comparáveis
dos elementos patrimoniais. Ou ainda, dadas as suas características peculiares, avaliados conforme o
método involutivo, que identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento
eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético
empreendimento compatível com as características do bem em avaliação, bem como as condições de
mercado no qual está inserido, considerando cenários viáveis para execução e comercialização do
produto.
Para efeito de avaliação foram considerados:
a) a área ocupada pela FUNASA, terrenos e edificações, conforme vistoria;
b) as informações das áreas do terreno e construída, obtidas por meio de consulta ao Sistema de
Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União - SPIUNET e certidões de matrícula em cartório
de registro de imóveis;
c) os desenhos (mapa, planta, croqui, fotos, etc);
d) as memórias de cálculo, dados amostrais e tabelas; e
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e) as características e condições físicas dos bens;
Para efeito dos cálculos de avaliação não foi utilizado o fator comercial em função dos imóveis
serem públicos e institucionais. O objetivo deste trabalho é a avaliação para fins de levantamento
patrimonial.
Intangível
Intangíveis são ativos não monetários, sem substância física, identificável, controlado pela
entidade e gerador de benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais.
Informe-se que foi instituída uma equipe de profissionais para fazer o levantamento e a
avalição sobre a adequação de tais elementos à definição de ativo e se atendem aos critérios de
reconhecimento, de forma a definir o seu custo em bases confiáveis, a estimativa dos benefícios
econômicos ou potencial de serviços futuros, bem como as características de ativo intangível, tal qual:
o período de vida útil, os critérios e taxas de amortização e as eventuais perdas por imparidade.
Os ativos intangíveis podem ser reconhecidos de três forma (MCASP, Pág. 179):
• Aquisição separada;
• Geração interna;
• Aquisição por meio de transação sem contraprestação.
Após esse procedimento, os bens que se classificarem como intangíveis serão reconhecidos e
amortizados mensalmente, assim como as avaliações posteriores, pelo método da reavaliação,
segundo os critérios previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
Deve ser ressaltada a complexidade desse procedimento e a carência pessoal qualificado para
sua consecução.
Justificativa quanto à Aplicação dos Procedimentos Patrimoniais
Os dispositivos previstos nas NBC T 16.9, 16.10 e 16.11 são de aplicação obrigatória por
todos os 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
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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.
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.
Impacto pela Utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e 16.10 no Resultado
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.

6.1.6 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 16.9 e 16.10, não é possível avaliar de forma
eficaz os possíveis impactos na qualidade das demonstrações contábeis da entidade ou das
informações a partir delas obtidas.
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As deficiências nesses procedimentos causam distorções relevantes nos registros
contábeis e, por consequência, nas demonstrações elaboradas. Nesse sentido, os resultados apurados
no exercício em epígrafe não estão livres de distorções e tais impropriedades foram ressalvadas na
Declaração do Contador responsável juntamente com outras encontradas.

6.2 Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade
A Funasa não faz a apuração de custos nem se utiliza do sistema de custos do Governo Federal.

6.3 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas
Não se aplica a esta Unidade Jurisdicionada.
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7

CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

7.1 Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU
Quadro 15- Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação expedida

Data da ciência

-

-

-

-

-

Órgão/entidade/subunidade destinatária da determinação/recomendação
Descrição da determinação/recomendação
Não Há
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
Não Houve Ocorrência no Período
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7.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno
Quadro n° 16 Recomendações do Órgão de Controle Interno Atendidas
Códig
o
Trilha

Abreviaçã
o

Órgão

UPAG

SIAPE

Nom
e

Valor da
inconsistênc
ia apurado
na trilha.
Em R$

Parecer
UPAG

Devoluçã
o ao
erário
informad
a pelo
gestor.
Em R$

Justificativa
UPAG

Parecer
CGU

Justificativa
CGU

Situação

084

Pagamento
de
GACEN
aos
Aposentad
os do em
Valor
Divergente

36205 FUNASA FUNDACA
O
NACIONA
L DE
SAUDE

00000187
1SUESTGO

049378
2

XXX

R$ 104,38

09 Inconsistênc
ia com falha
solucionada
e valores a
devolver

R$
29.694,85

Em analise
realizada
ficou
constatado
que o servidor
trabalhava
com carga
horário de 30
horas não
fazendo jus a
Gacen,
informo que a
pensão está
sendo paga a
maior e
devera ser
atualizada
mediante
Processo
Administrativ
o, pois a
pensão paga é
de 4.170,68 e
deve ser
3.711,86.
Esclareço que

23 Inconsistênc
ia com
pendência
de
providências
da Unidade
Pagadora

Concluído
o
processo
administrativo nº
25160.000.504/201
7-74 para exclusão
e reposição da
GACEN recebida
indevidamente, a
rubrica foi excluída
e a interessada
ingressou
com
Mandado
de
Segurança
nº
100244756.2017.4.01.3500,
cuja
Sentença
exarada
em
15/12/2017,
determinou que a
autoridade
impetrada
se
abstenha de realizar
descontos
nos
proventos
de
pensão
da
impetrante,
referentes
à
reposição ao erário

Análise
Concluíd
a
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já estamos
providenciand
oa
notificação
pra abertura
do referido
processo de
devolução ao
erário.

da
vantagem
adicional
da
Gratificação
de
Atividade
de
Combate
de
Endemias
–
GACEN.
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7.3 Medidas administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário
Quadro n° 17 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2017
Tomadas de Contas Especiais
Instauradas

Não instauradas
Casos de dano Dispensadas
objeto de
medidas
administrativ Débito
Prazo
as internas
< R$
100.000

> 10
anos

5

-

12

Não remetidas ao TCU
Arquivamento
Outros Casos*

Recebimento
Débito

Não
Comprovaçã
o

Débito < R$
100.000

-

-

-

_-

Não enviadas Remetida
> 180 dias do s ao TCU
exercício
instauração*

7

-

a) Durante o exercício foram instauradas 7 Tomadas de Conta Especial e 5 Processos
Administrativos de Cobrança, em razão do débito apurado não alcançar o valor de alçada do
TCU. As TCE não foram enviadas ao TCU no prazo regimental em decorrência da adoção do
sistema e-TCE, ainda em fase de início de produção, com atualizações constantes,
ocasionando novos lançamentos e ajustes no processo. Contudo, todas foram concluídas e
encaminhadas ao órgão de controle interno.
7.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamento de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei 8.666/1993
Os pagamentos efetuados por esta Superintendência, oriundos de contratações de bens ou
serviços, são feitos de acordo com as cláusulas estipuladas no contrato, bem como obedecem
rigorosamente a ordem de entrada cronológica na Seção de Execução Orçamentária e Financeira,
sendo que esta, ao receber o processo, faz o cronograma financeiro no SIAFI, para liberação do
recurso financeiro, emitindo a ordem bancária posterior recebimento deste.
O processo de pagamento passa a compor a conformidade diária da Unidade, ficando
arquivado em ordem estritamente cronológica.
7.5 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas
pela desoneração da folha de pagamento
Não houve nenhum caso durante o exercício em referência que se enquadrasse na
legislação aplicável.
7.6 Informações sobre as Ações de Publicidade e Propaganda
Quadro 18- Despesas com publicidade
Publicidade

Programa/Ação orçamentária

Valores empenhados

Valores pagos

Institucional

-

-

-

Legal

2115/2000

31.851,32

22.090,84
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Mercadológica

-

-

-

Utilidade pública

-

-

-

A UPC apenas realizou despesas com Publicidade Legal, ou seja, as que se destinam a dar
conhecimento de Portarias, Contratos, Editais, Decisões, Avisos, Notificações e de outras
informações do órgão, com o objetivo de atender a prescrições legais.
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8

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
Esta UPC considera que todas as informações relevantes foram tratadas ao longo deste relatório.
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9

CONCLUSÃO

O processo de elaboração do Relatório de Gestão 2017 consolidou o comprometimento dos
servidores da instituição com a cultura da excelência.
Muitos dos objetivos definidos para 2017 foram alcançados, registrando-se que o cenário
institucional vivenciado pela UPC não foi muito diferente do experimentado no exercício de 2016. A
Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Goiás, com o intuito de promover um
maior desempenho institucional, investiu no fortalecimento de seus processos de monitoramento das
ações planejadas na busca do cumprimento das diretrizes institucionais.
A exemplo do exercício anterior, a elaboração do plano de ação próprio teve início nos
primeiros meses do ano, fato que possibilitou, ao máximo, o enfrentamento das dificuldades e a
identificação de soluções exequíveis, direcionadas ao alcance da missão e objetivos estratégicos da
Instituição.
Neste sentido, uma das ferramentas adotadas pela UPC é o acompanhamento dos
instrumentos, conforme explicitado no tópico 2.1.1, tendo como objetivo a avaliação da execução
física dos convênios/instrumentos, verificando sua eficiência, eficácia e efetividade. Todavia, tendo
em conta que o planejamento orçamentário da Funasa, no nível central, leva em consideração somente
a série histórica, faz-se necessário o registro de que, a despeito da nossa programação de visitas in
loco, a ação de acompanhamento por meio de visitas, restou restringida, isso em face da limitação
orçamentária.
Com efeito, os resultados obtidos demonstram uma tendência de avanço em relação aos planos
de governo destacados para nossa instituição. O impacto destas ações/atividades está sendo notado
com o aumento do percentual de obras concluídas, conforme noticiado ao longo deste relatório.
Assim, com a finalização de várias obras de saneamento básico, objeto de convênios com diversos
municípios goianos, esperamos a melhoria dos indicadores de saúde.
Também constituiu um marco positivo para os trabalhos executados ao longo do ano de 2017,
a realização de diversas reuniões locais, visando discutir aspectos técnicos da UPC, da qual
participaram os profissionais que são responsáveis em suas respectivas áreas de atuação pelo
cumprimento da missão institucional.
Ratifica-se que a instituição continua desenvolvendo a sua política de atualização técnica dos
seus colaboradores, porém o número de servidores qualificados ainda carece de melhora na dinâmica
da introdução de novas práticas de trabalho adotadas por força de novas legislações e diretrizes que
surgem no cotidiano das instituições públicas. Registra-se também que não houve a autorização para
realização de concurso público possibilitando a recomposição da força de trabalho, o número atual
de servidores não pode atender toda a demanda reprimida, por essa razão e em alguns casos, há uma
sobrecarga de trabalho que precisa ser mitigada, embora tal medida (concurso público) faça parte do
rol de ações que fogem à governabilidade da UPC.
De qualquer forma, a atuação da Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde
no estado de Goiás, no ano de 2017, pode ser considerada como eficiente, vez que procurou otimizar
todos os recursos disponíveis para executar as diversas e complexas ações elencadas no seu Plano de
Ação.
Por fim, o conjunto de informações contidas neste documento demonstra que embora muitos
avanços tenham sido consolidados, temos alguns entraves e que o esforço incrementado no exercício
de 2017, visou, principalmente, a melhoria dos processos de trabalhos e de gestão, contribuindo de
forma determinante para o cumprimento da missão institucional.
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ANEXOS E APÊNDICES
ANEXO I
Prestações de Contas Aprovadas com Ressalvas

1
Convenente/
Compromitente
Campinorte-Go

Convênio/TC

Nº
Siafi

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

TC/PAC
397/07

633291

25100.043.622/07-18

183/17

727/727v
e 728

1a6 e1

Ressalvas
1) Utilização com indicação de uso em finalidade diversa da estabelecida no TC PAC;
2) Não comprovação da contrapartida pactuada proporcional ao recurso utilizado;
3)Não comprovação do recolhimento dos encargos sociais relativos as despesas realizadas;
4) Cobranças de taxas bancárias indevidas na conta do convênio;
5)Não apresentação dos termos aditivos ao contrato;
6)Não devolução de recurso da funasa sem motivação comprovad;.
1)Falta de assinatura do Gestor Municipal nas anotações de responsabilidades tecnicas ARTs.
2
Convenente/
Compromitente

Convênio/TC

Nº
Siafi

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

Firminópolis-Go

TC/PAC
1376/08

644126

25100.029.728/2008/81

033/17

653

3e5

Ressalvas
3) Ausência de identificação e certificação de serviços prestados nas notas fiscais e não comprovação do
recolhimento dos encargos sociais relativos as despesas realizadas;
5)Despesas pagas após final vigência do termo de compromisso e sem comprovação de despesa.

3
Convenente/
Compromitente

Convênio/TC

Nº
Siafi

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

Sanclerlândia-Go

TC PAC
487/09

657576

25100.059.794/2009-67

403/17

585

2

Ressalvas
2) Não apresentou o termo de recebimento e aceitação da obra;
I) Ausência de notificações a que se refere o artigo 2º da Lei. 9452/97;
II) Ausência de extratos em períodos, da aplicação do recurso no mercado financeiro;
III) Ausência do termo de guarda documental em atendimento à Portaria Interministerial nº 127/2008.
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4
Convenente/
Compromitente

Convênio/TC

Nº
Siafi

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

Vila Boa-Go

CV
651/2006

573709

25100.059.737/2006-35

244/17

388

Paragrafo
7°

Ressalvas
7º) Percentual de 1.69% de execução física, não aprovado pela área técnica de Engenharia.
Dano inferior a R$ 5.000,00, aprovação com ressalva nos termos do §3º do art. 64 da Portaria Interministerial nº
424/2016.

5
Convenente/
Compromitente

Convênio/TC

Nº
Siafi

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

Guarinos-Go

EP- 0516/2007

638398

25100.031.188/2007-15

184/17

635 e
636

Paragrafo
5°

Ressalvas
I – Ausência nos autos do anexo conciliação bancaria;
II – Ausência do termo de Aceitação definitiva da obra;
III – Não foi a presentado os despachos de homologação e adjudicação da CC nº 002/2015 2ª licitação;
IV – Ausência de identificação e certificação de serviços prestados nas notas fiscais;
V – Não comprovação do recolhimento dos encargos sociais relativos as despesas realizadas;
VI – Ausência de identificação e certificação de serviços prestados nas Notas Fiscais;.

6
Convenente/
Compromitente

Convênio/TC

Nº
Siafi/Siconv

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

Uirapuru-Go

CV- 044/11

759698

25100.030.094/2011-13

162/17

198 e
198v

Parágrafo
10º

Ressalvas
1 – Não foi inserido no sistema SICONV todos os relatórios que compõem a prestação de contas;
2 –Não aplicação de parte do recurso no mercado financeiro;
3 –“Utilização indevida de R$ 120.000,00 dos recursos do convenio no mês de out/2012, porém o valor foi restituído
à conta em 28/12/2012”.
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Convenente/
Compromitente

Convênio/TC

Nº
Siafi/Siconv

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

Cachoeira AltaGo

CV- 034/2011

759677

25100.030.082/2011-81

023/17

258

6

Ressalvas
6) Ausência de identificação e certificação de serviços prestados nas notas fiscais.
8
Convenente/
Compromitente

Convênio/TC

Nº
Siafi/Siconv

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

Mossamedes-Go

CV- 085/12

774517

25100.027.746/2012-13

167/17

746v

Parágrafo
9º

Ressalvas
1– Não foi inserido no sistema SICONV todos os relatórios que compõem a prestação de contas;
2 - Ausência de oficio a que se refere o artigo 2º da Lei. 9452/97;
9
Convenente/
Compromitente

Convênio/TC

Nº
Siafi

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

Santa Terezinha
de Goiás-Go.

CV-151/04

538705

25100.020.351/2004-71

087/17

887

Parágrafo
10º

Ressalvas
I - Ausência de extratos em períodos.
10
Convenente/
Compromitente

Convênio/TC

Nº
Siafi

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

Firminópolis-Go

EP- 0600/08

651603

25100.046.993/2008-24

086/17

751v

Parágrafos
6º

Ressalvas
I - Preenchimento incorreto da relação de pagamentos;
II – Ausência de identificação e certificação de serviços prestados nas Notas Fiscais;
III– Não aplicação de parte do recurso no mercado financeiro.

11
Convenente/
Compromitente

Convênio/TC

Nº
Siafi

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

Santa Rita do
Novo Destino-Go

TC PAC
0613/2008

651190

25100.047.008/2008-06

017/17

530

5-letras
a,b,d

Ressalvas
a – Ausência de notificações a que se refere o artigo 2º da Lei. 9452/97;
b – Ausência do termo de Aceitação definitiva da obra;
d - Ausência de identificação e certificação de serviços prestados nas Notas Fiscais;
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12
Convenente/
Compromitente

Convênio/TC

Nº
Siafi

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

Sanclerlândia-Go

TC/PAC
1399/2008

644124

25100.029.768/2008-23

013/17

478

4

Ressalvas
II-Não comprovação do recolhimento dos encargos sociais relativos as despesas realizadas;
III- Não aplicação de parte do recurso no mercado financeiro.
13
Convenente/
Compromitente

Convênio/TC

Nº
Siafi

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

Alto Paraiso-Go

CV- 2795/2006

590569

25100.623.678/2006-61

036/16

226

9

Ressalvas
a – Não aplicação de parte do recurso no mercado financeiro;
b – Ausência de identificação e certificação de serviços prestados em duas notas fiscais;
c - Cobranças de taxas bancárias indevidas na conta do convênio
14
Convenente/
Compromitente

Convênio/TC

Nº
Siafi

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

Moiporá-Go

TC PAC690/2007

633222

25100.044.264/2007-52

034/17

476

Parágrafo
8

Ressalvas
a- Ausência de extratos da conta corrente e conta de aplicação em períodos;.
b- Desarmonia existente entre valor pago e o valor constante na nota fiscal nº 014 emitida em 08.10.2010.
15
Convenente/
Compromitente

Convênio/TC

Nº
Siafi

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

Simolândia

TC PAC0269/11

669438

25100.043.911/2011-95

011/17

369

8

Ressalvas
a-. Não cumprimento de todas as determinações da Lei 8.666/1993- Valor licitado/homologado a maior, porém pago
o pactuado no termo de compromisso;
b- Ausência de identificação e certificação de serviços prestados em uma nota fiscal e não há comprovação
recolhimento dos encargos sociais relativos as despesas realizadas.

do

16
Convenente/
Compromitente

Convênio/TC

Nº
Siafi

Processo

Parecer
Financeiro

Folhas

Itens

Paranaiguara-Go

CV- 2745/2005

555064

25160.007.489/2006-32

008/17

1131

1e2

Ressalvas
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b - Não comprovação do recolhimento dos encargos sociais relativos as despesas realizadas e Relatório de Execução
físico - financeira,-Anexo XI, preenchido incorretamente;
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ANEXO II
Demonstrações Contábeis do Exercício

95

96

97

98

99

100

101
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