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APRESENTAÇÃO

O pressente relatório tem por objetivo o cumprimento do dever
constitucional de prestar contas, bem como das 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 e Portaria TCU nº 65/2018. esta Unidade de Prestação
de Contas (UPC) apresenta o Relatório de Gestão do exercício de 2017, no qual
encontram-se descritas as ações implementadas, as estratégias de atuação e os resultados
alcançados no exercício de 2017, considerando os programas que compõem o Plano
Plurianual (PPA) 2016-2019, as ações integrantes do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC 2) em consonância com o Plano Nacional de Saúde (PNS),
restringindo-se às responsabilidades de atuação no âmbito da Superintendência Estadual
da Funasa no Maranhão.
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 houveram ocorrências durante o exercício, nesta Unidade, em cujos tópicos
consta a expressão "Não se aplica a esta UG".
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

1. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS (UPC)
1.1 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade
A Fundação Nacional de Saúde, entidade vinculada ao Ministério da Saúde
(MS), instituída pelo art. 14 da Lei nº 8.029 de 12 de abril de 1990, sofreu alteração em
sua estrutura organizacional com a publicação do Decreto nº 7.335 de 19 de outubro de
2010, que aprovou o 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. As ações de inclusão social, por meio da
saúde, são realizadas com a prevenção e controle de doenças e agravos ocasionados pela
falta ou inadequação nas condições de saneamento básico em áreas de interesse especial,
como assentamentos, remanescentes de quilombos e reservas extrativistas. Em 2016, uma
nova alteração na estrutura organizacional foi promovida através do Decreto nº 8.867, de
3 de outubro de 2016, cujas denominações das Unidade Organizacionais foi publicada
no Boletim de Serviço desta Fundação, nº 044-A, de 01.11.2016, entretanto, apesar das
mudanças, nada foi reformulado no que diz respeito às competências institucionais acima
mencionadas.
As Superintendências da FUNASA, no nível estadual desenvolvem suas
competências regimentais que consistem em: coordenar, supervisionar e desenvolver as
atividades nas suas respectivas áreas de jurisdição de acordo com as metas pactuadas no
Plano Plurianual (PPA) e para tanto, executa atividades relacionadas a aditivar,
acompanhar e fiscalizar (fisicamente e financeiramente) convênios celebrados pela
Presidência da Funasa com os municípios e/ou outras entidades correlatas que propiciem
a implantação ou ampliação das ações voltadas para o saneamento ambiental através do
Serviço de Convênios e Divisão de Engenharia de Saúde Pública; no controle da
qualidade da água para consumo humano bem como a vigilância e educação ambiental
em saúde, esta última efetivada por meio de visitas às comunidades beneficiadas com
vistas à sensibilização das mesmas para o exercício do controle social e da própria
cidadania, notadamente aquelas mais vulneráveis, podendo-se citar no âmbito estadual as
populações quilombolas, através do Serviço de Saúde Ambiental, Unidade de Controle
de Qualidade da Água e Seção de Educação em Saúde.
Ressalta-se que esta Unidade não possui vinculação direta com as ações do
PPA, as quais encontram seus objetivos macro sediados no âmbito da Presidência desta
Fundação, cabendo à Superintendência Estadual, a execução da parte operacional no nível
local, de forma a efetivar os resultados das mesmas, por meio das atividades já descritas.
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1.2 Ambiente de Atuação

Por força da natureza jurídica da instituição ser uma fundação pública
vinculada ao Ministério da Saúde, instituída com base no disposto no art. 14, da Lei nº.
8.029, de 12 de abril de 1990, o seu ambiente de atuação está conformado dentro do
contexto da saúde pública brasileira, notadamente, de acordo com a sua missão, nas áreas
de saúde ambiental e saneamento ambiental, com vistas à promoção da saúde e a inclusão
social de parcelas da população carentes desse tipo de ações, desenvolvidas pelos
municípios através de instrumentos diversos de repasse para obras que visem garantir o
acesso à água de qualidade, oferta de saneamento básico em suas mais diversas
modalidades, com ênfase na destinação adequada dos dejetos, dentre outras.
Em razão de sua atuação no âmbito de relevante política pública, constituída
pelas diversas ações que a integram, sendo que, cabe à Fundação Nacional de Saúde –
Funasa, assegurar a melhoria das condições de saúde das populações residentes em
municípios com até 50 mil habitantes, via transferência aos municípios de recursos, pela
Presidência, por meio de Convênios, TC/PAC e outros instrumentos congêneres, a partir
de critérios de seleção de natureza epidemiológica, ambiental e sócio econômico além de
promover ainda, atividades junto às populações rurais, reservas extrativistas,
comunidades remanescentes de quilombos, e populações ribeirinhas, bem como o
desenvolvimento de ações de saúde ambiental relacionadas às estabelecidas pelo
Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, que tem como público alvo,
além dos já mencionados anteriormente, os entes municipais e estaduais. Nesse contexto,
cabe enfatizar que as ações não são diretamente executadas pela Funasa, mas que o
processo ocorre a partir da manifestação do gestor municipal que, ao pretender melhorar
a qualidade de vida de sua população, apresenta proposta para a celebração de convênio,
cujos recursos podem ser oriundos do próprio orçamento da Fundação, de Emendas
Parlamentares ou no âmbito do Plano de Aceleração de Crescimento.
É pertinente ressaltar ainda que, as superintendências não possuem
governabilidade para a seleção dos municípios contemplados com tais instrumentos e
nem realiza transferências de recursos. Sua atuação consiste basicamente no
acompanhamento dos objetos pactuados bem como quanto a análise das contas dos
recursos transferidos.
Nesse contexto, não se trata de empresas, mas sim, em se tratando das
competências institucionais e aos atores responsáveis, neste caso, à consecução da
política pública, diversos órgãos no governo federal, respondem por programas e ações
em saneamento básico. No tocante aos recursos do Orçamento Geral da União (OGU),
diversas são as instituições federais atuantes no setor.
Conforme o Plano Plurianual de Investimentos – PPA 2016-2019, a atuação
do Ministério das Cidades é dirigida a municípios com população superior a 50 mil
habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas ou regiões integradas de
desenvolvimento (RIDEs).
11

À Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) do Ministério da Saúde, o PPA
reserva o atendimento a municípios com até 50 mil habitantes, áreas rurais, quilombolas
e sujeitas a endemias. Por outro lado, no mesmo ministério, à Secretaria de Vigilância em
Saúde cabe dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da
água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

Segundo estimativa do IBGE/ 2016, o Estado do Maranhão possuí 2
municípios com mais de 200 mil habitantes; 7 municípios com mais de 100 mil
habitantes; 15 com mais de 50 mil habitantes e 193 com menos de 50 mil habitantes indo
de 3.330 a 49.440 mil habitantes, ou seja, o universo alvo principal da Funasa,
corresponde a cerca de 88,95% do total de municípios maranhenses.
Se considerarmos em termos populacionais, em 2 municípios temos uma
população estimada em 1.336.808 habitantes em 7 municípios a população estimada é de
958.255 hab; em 15 municípios, a população estimada é de 1.044.040 hab., perfazendo
um total de 3.339.103 hab. Em relação aos 193 municípios a população corresponde
3.614.933 habitantes, (51,98%) da população do Estado. Isto implica em uma enorme
responsabilidade e agrega um valor inestimável aos serviços prestados para Funasa, tendo
em vista que a população alvo a ser beneficiada é expressiva no âmbito estadual, além de
se caracterizar como sendo as de maior carência de políticas públicas que objetivem
reduzir ou extinguir situações de riscos à saúde e ao meio ambiente.
À Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) vinculada ao Ministério da
Saúde, no âmbito central (Presidência) o PPA reserva o atendimento a municípios com
até 50 mil habitantes, áreas rurais, quilombolas e sujeitas a endemias, sendo que, os
serviços ofertados especificamente no âmbito das Superintendências Regionais consistem
em:
- Engenharia de Saúde Pública
Na SUEST-MA, as atividades que visam efetivar as metas previstas pelo
PPA, relacionam-se à análise dos projetos, ao acompanhamento, por meio de visitas
técnicas, das obras decorrentes dos convênios, Termos de Compromisso e/ou outros
instrumentos congêneres, celebrados pela Presidência, com os municípios deste Estado
do
Maranhão,
emissão
de
relatórios,
notificações
diversas
sobre
impropriedades/irregularidades, aprovação ou não das obras executadas, dentre outras
atividades correlatas.
- Saúde e Educação Ambiental
Na área de Saúde Ambiental, compete a Funasa planejar, coordenar,
supervisionar e monitorar a execução das atividades relativas:
 à formulação e implementação de ações de promoção e proteção à saúde
ambiental, em consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância em
Saúde Ambiental;
 ao controle da qualidade de água para consumo humano proveniente
de sistemas de abastecimento público, conforme critérios e parâmetros estabelecidos
12

pelo Ministério da Saúde; e ao apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área
de saúde ambiental.
 No âmbito desta SUEST-MA, as ações são realizadas pelo Serviço de
Saneamento Ambiental juntamente com a Unidade de Controle de Qualidade da Água,
sendo que esta última, atende também a outras demandas externas oriundas do Ministério
Público ou outras instituições que possuam interesse no assunto.
Consistem ainda, como estratégia para o fortalecimento e na busca da
efetividade das ações executadas o Fomento à Educação em Saúde voltada para o
Saneamento Ambiental para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos.
As ameaças no ambiente de atuação desta SUEST-MA são provenientes
da baixa capacidade técnica e operacional dos municípios parceiros, em razão de suas
características, bem como do perigo de dano relacionado à aplicação irregular e/ou desvio
de recursos; ausência de uma gestão competente nos níveis locais, aos quais são
transferidos os recursos orçamentários para a implementação das ações financiadas; o
número insuficiente de profissionais nas áreas finalísticas desta instituição, ocorrendo
com grande intensidade na área de Engenharia de Saúde Pública onde, a deficiência de
pessoal é extremamente grave, com tendência ascendente em razão de aposentadorias,
óbitos ou afastamentos por doenças, de tal forma que prejudica a missão institucional no
âmbito local, visto encontrar-se impossibilitada de acompanhar efetivamente todas as
demandas oriundas dos convênios celebrados pelo nível central, ressaltando-se que tal
situação já foi relatada em Relatórios anteriores e, mesmo assim, vem agravando-se ao
longo dos últimos anos ante a ausência de contratação de pessoal para suprir a referida
deficiência. Neste aspecto, considera-se como um dos pontos mais ameaçadores à
concretização das responsabilidades no nível local.
Importante ressaltar, que a Presidência continua celebrando novos
instrumentos anualmente, sem levar em conta a capacidade instalada nesta
Superintendência, tanto com relação à logística estrutural, quanto ao número de recursos
humanos disponíveis. Tal situação, ao longo do tempo, agrava-se cada vez mais,
dificultando sobremaneira a manutenção da eficiência pretendida no acompanhamento e
fiscalização dos mesmos. Importante frisar que é do conhecimento do nível central tal
situação sendo reiteradamente solicitadas providências quanto à promoção de gestão
junto ao Ministério do Planejamento com vistas à abertura de concurso público para
contratação de pessoal, sendo que, como estratégia para mitigar esse grave estado de
deficiência, são, esporadicamente, enviadas equipes técnicas para a realização de
mutirões nas fiscalizações de obras.
Em que pese a importância dos mutirões, deles também resultam
problemas variados, dentre os quais a disparidade de olhares sobre situações
acompanhadas rotineiramente por um técnico local o andamento de determinadas obras
e o entendimento de outro técnico que não conhece as peculiaridades que envolvem tal
situação.
Além disto, em face das prorrogações de vigência ocorrerem, por muito
tempo, as obras são passíveis de sofrerem solução de continuidade em face do grande
lapso temporal entre a liberação de parcelas de recursos, à alternância de poder no nível
municipal, dentre outros inúmeros fatores que podem interferir ou até impossibilitar o
alcance do objeto pactuado.
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Quanto as oportunidades, se levarmos em conta o critério de necessidades
apresentadas pelas populações de 193 municípios, com possibilidades de investimentos,
pelo Governo Federal, em políticas públicas de saneamento e de saúde ambiental, que
tenham por interesse mitigar as vulnerabilidades às quais estão submetidas as populações
tanto dos municípios com até 50 mil habitantes quanto as rurais, extrativistas,
remanescentes de quilombos, assentamentos da reforma agrária, que apresentam
indicadores de saúde desfavoráveis, situação essa que se revela como uma grande
oportunidade em virtude de permitir a esta instituição, atuação abrangente, como por
exemplo, nesta SUEST-MA, onde uma média de 88,95% dos municípios requerem
intervenções ante a ausência de saneamento básico mínima.
Esta Superintendência Estadual da Funasa no Maranhão assim como as
demais, é um braço executor da instituição e se relaciona com os diversos entes da sua
região de abrangência, a partir de propostas e realização de pactos de atuação, traduzidos
em convênios, termos de compromisso, acordos de cooperação e demais instrumentos
congêneres, visando, em última instância a melhoria da qualidade de vida da população
inserida numa realidade, em que se quer intervir através das ações financiadas por ela,
pelo Programa de Aceleração de Crescimento ou por Emendas Parlamentares, que
buscam atender às proposições dos gestores locais. Dessa forma, é estabelecido o
intercâmbio de informações, via presencial ou eletronicamente, a fim de que os
instrumentos pactuados estejam em conformidade com as normativas técnicas que
regulam o assunto, quer seja em nível interno, quanto externo.
Durante o desenvolvimento dos compromissos assumidos, esta SUESTMA, atua supervisionando técnica e administrativamente os instrumentos celebrados,
com vistas à sua efetivação e a consequente prestação de contas, a fim de comprovar a
boa e regular aplicação dos recursos públicos.
Por força do tipo de instituição, bem como, das diretrizes políticas do
governo federal para a área da saúde pública, aqui incluídas as ações de prevenção,
promoção, e proteção, não permitem antever quaisquer riscos de interrupção ou até
mesmo de extinção de órgãos que prestam esses serviços considerados essenciais e
necessários para que o país possa avançar e alcançar melhores indicadores de saúde.
Desse modo, em sendo a instituição, uma estrutura de governo, portanto responsável pela
execução de políticas públicas, sob sua responsabilidade, não há por que desenhar-se
cenários de piso que apontem para possíveis riscos, em seu ambiente de atuação. Ressaltase ainda, que não se trata de uma visão de mercado, cujos maiores riscos são as
concorrências e falências, mas de um ente federal que deve cumprir suas
responsabilidades de forma eficiente.
Diante disso, não há necessidade de estabelecimento de estratégias para
mitigar riscos considerados inexistentes, até porque, conforme disposto em capítulo
específico na Constituição Brasileira, a saúde é um bem de todos e dever do estado, e a
Fundação representa o estado, ao desenvolver ações de saúde e saneamento ambiental
para a população adstrita à sua área de atuação. Inexistem, portanto, especificamente
quanto aos riscos relacionados ao "mercado" visto que esta Superintendência não
concorre com outras entidades em sua área de atuação.
No ano de 2017, apesar das alterações decorrentes do disposto no
Decreto nº 8.867, de 3 de outubro de 2016, cujas denominações das Unidade
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Organizacionais foi publicada no Boletim de Serviço desta Fundação, nº 044-A, de
01.11.2016, sem entretanto promover nenhuma reformulação no que diz respeito às
competências institucionais acima mencionadas.
As Superintendências Estaduais da Funasa, estruturada em uma sede em
cada Estado da Federação, não possuem autonomia de atuação, constituindo-se tão
somente em unidades executoras nas áreas finalísticas e dos compromissos assumidos
pela Instituição junto aos demais entes públicos bem como à sociedade. Nesse contexto,
esta SUEST-MA, de acordo com as metas definidas para cada exercício busca realizá-las
de forma a atingir os objetivos pretendidos.

1.3 Regimento Interno e Organograma da Unidade

O Decreto nº 8.867, de 3 de outubro de 2016, promoveu significativas
alterações na estrutura da instituição, cujas denominações das Unidade Organizacionais
foram publicadas no Boletim de Serviço desta Fundação, nº 044-A, de 01.11.2016. O
Regimento Interno mantêm-se o mesmo, instituído pela Portaria Ministerial nº 270/2014
- Ministério da Saúde, sendo que, uma nova proposta de regimento está sendo elaborada
de forma a adequar-se ao novo organograma institucional, sendo que o das
Superintendências Regionais ficaram na forma a seguir:
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ESTRUTURA DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

ESTRUTURA DO SERVIÇO DE SAÚDE AMBIENTAL – SESAM

ESTRUTURA DO SERVIÇO DE CONVÊNIOS – SECOV
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Quadro 1. Informações sobre Unidades estratégicas

Unidades
Estratégicas
DIESP

SESAM

Competências

Análise e aprovação de
Projetos
de
obras,
acompanhamento de Obras de
engenharia voltadas para
Sistemas de Abastecimento de
Água (SAA), Sistemas de
Esgotamento Sanitário (SES),
Resíduos Sólidos, Melhorias
Sanitárias
Domiciliares
(MSD), Elaboração de Planos
Municipais de Saneamento
Básico (PMSB), relativos a
instrumentos de
repasse
celebrados pela Fundação
Nacional de Saúde no nível
central,
aprovação
de
execução das obras pactuadas
através de fiscalizações “in
loco”,
dentre
outras
atividades.

Titular
Antônio
Nelo

Rodrigues

Cargo
Chefe

Substituto
Adeval
Avelar

Barbosa

Ações de Controle da Júlio Cesar Reis da Chefe
Qualidade da Água (CQA), Silva
Educação
em
Saúde

Período de
atuação
01.01.2017 a
19.02.2017
25.02.2017 a
04.06.2017
09.06.2017 a
09.07.2017
26.07.2017 a
18.11.2017

20.02.2017 a
24.02.2017
10.07.2017 a
25.07.2017
19.11.2017 a
31.12.2017

01.01.2017 a
13.08.2017
23.08.2017 a
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10.09.2017
16.09.2017 a
15.10.2017
21.10.2017 a
31.12.2017

Ambiental, e Gestão de Ações
Estratégicas
de
Saúde
Ambiental, acompanhamento
dos Planos Municipais de
Saneamento Básico.
Substituta

11.09.2017 a
15.09.2017
16.10.2017 a
20.10.2017

Chefe

01.01.2017 a
24.09.2017
23.12.2017 a
31.12.2017

Substituto

25.09.2017 a
22.12.2017

Márcia Araújo Van
Der Boor

SECOV

Acompanhamento da Gestão
de
Convênios,
compreendendo análises de
prestações
de
contas,
elaboração de termos aditivos
e demais atos administrativos
que envolvem o andamento de
tais instrumentos.

João Batista
Santos

Costa

André
de
Jesus
Oliveira Lopes

1.4 Macroprocessos Finalísticos

Quanto aos macroprocessos finalísticos, mantém-se as mesmas
informações prestadas no Relatório de Gestão 2016, sendo que já se encontra em
andamento um novo processo de realinhamento estratégico no nível central.
No âmbito local, 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 posto seu
relevante papel no acompanhamento das avenças pactuadas bem quanto à sua efetiva
execução a qual evidencia e comprova o cumprimento da missão institucional. De acordo
com suas atribuições regimentais, foram identificados na Funasa três macroprocessos
finalísticos quais sejam: Gestão de Ações de Engenharia em Saúde Pública, Gestão de
Ações de Saúde Ambiental e Gestão de Convênios.
Os Macroprocessos retratam cada área de atuação da Funasa, destacando
a atuação da Presidência, como Propositora, executora dos recursos, formuladora e
implementadora de ações de Saneamento e Saúde Ambiental, cabendo às
Superintendências Estaduais a execução e o monitoramento dessas Ações além do
controle e monitoramento da execução dos convênios e outros instrumentos congêneres.
Quadro 2 – Macroprocessos Finalístico no âmbito da SUEST-MA
Macroprocessos

Descrição

Gestão de Ações
de Engenharia
em Saúde
Pública

Esta Superintendência Estadual
atua na análise de projetos
(propostas), acompanhamento,
execução, apoio técnico e
monitoramento das ações de
engenharia de saúde pública,
realizadas pelos municípios

Produtos e Serviços
Análise dos projetos técnicos
apresentados pelos proponentes,
acompanhamento de Obras de
engenharia voltadas para
Sistemas de Abastecimento de
Água (SAA), Sistemas de
Esgotamento Sanitário (SES),

Principais
Clientes
Municípios
com população
até 50.000
habitantes,
Consórcios
Públicos e
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Subunidades
Responsáveis
Divisão de
Engenharia
de Saúde
Pública
(DIESP).

por meio de convênios ou
outros instrumentos,
financiados pela Funasa,
através do repasse de recursos
pela presidência após a
celebração dos mesmos, bem
como na análise de projetos de
saneamento básico.
Gestão de Ações
de Saúde
Ambiental

Gestão de
Convênios

Resíduos Sólidos, Melhorias
Sanitárias Domiciliares (MSD),
Elaboração de Planos
Municipais de Saneamento
Básico (PMSB), dentre outros.
Emissão de Relatórios Técnicos
acerca do andamento e
conclusão ou não das obras
pactuadas.
No âmbito deste
Ações de Controle da
macroprocesso, esta
Qualidade da Água (CQA),
Superintendência Estadual
Educação em Saúde
atua no monitoramento e
Ambiental, e Gestão de Ações
execução das ações de controle Estratégicas de Saúde
da qualidade de água para
Ambiental.
consumo humano proveniente
de sistemas de abastecimento
público, bem como na
capacitação de municípios e
mobilização social no que se
refere à Saúde Ambiental.
Acompanhamento dos
convênios celebrados, análises
das prestações de contas dos
mesmos, elaboração de termos
aditivos bem como emissão de
relatório de aprovação ou não
da execução financeira das
contas dos instrumentos, após
manifestação a área técnica de
engenharia acerca da execução
ou não da obra, dentre outras
atividades administrativas.

Acompanhamento da Gestão
de Convênios

Comunidades
Especiais.

Municípios
com população
de até 50.000
habitantes,
Consórcios
Públicos e
Comunidades
Especiais,
além de
demanda
externas de
órgãos
públicos.
Municípios
com população
abaixo de
50.000
habitantes,
Consórcios
Públicos e
Comunidades
Especiais.
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Serviço de
Saneamento
Ambiental
(SESAM).

Serviço de
Convênios
(SECOV).

_

2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL RESULTADOS

O Planejamento organizacional e seus resultados, tanto orçamentários quanto
operacionais é realizado de acordo com as especificidades de cada nível de gestão. Assim sendo,
considerando que esta Suest-MA tem atuação potencial em mais ou menos 95% dos municípios
maranhenses, os quais encontram-se inseridos no rol daqueles que possuem populações de até
50.000 habitantes, os quais possuem perfis sanitários e epidemiológicos que carecem de
intervenções sistemáticas com vistas à redução dos riscos de doenças oriundas de veiculação
hídrica, bem como aquelas decorrentes da destinação inadequada dos dejetos. É nesse contexto
que esta SUEST-MA estabelece seus objetivos e metas. Lembrando, entretanto, que além da
tomada de decisão do nível central, depende também, do interesse e comprometimento dos
gestores locais e de capacidade própria para acompanhar as ações financiadas para que haja
uma melhoria nos indicadores de adoecimento por causas evitáveis por meio da prevenção.
Ressalta-se ainda, que existem as intervenções realizadas de forma direta no que
se refere ao controle da qualidade da água para consumo humano, trabalho realizado pela
Unidade de Controle de Qualidade da Água bem como o apoio às ações de educação em saúde
a serem desenvolvidas pelos municípios, através da Seção de Educação em Saúde.

2.1. Planejamento Organizacional
Por meio da Portaria nº 917, de 26 de junho de 2017, a Funasa publicou 15
(quinze) Objetivos Estratégicos considerando como horizonte estratégico o 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
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A seguir é apresentado o Mapa Estratégico da Instituição:
Figura 1 – Mapa Estratégico – Funasa (2017 a 2019)
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2.1.1. Descrição sintética dos objetivos do exercício
Tendo em vista que os objetivos e metas estabelecidos para o exercício em
decorrência do planejamento estratégico da Funasa somente foram publicados em junho, não
houve desdobramento de tais objetivos. Sendo que, no nível local, as ações panejadas e os
trabalhos programados, foram executado ao longo do exercício em cumprimento às
responsabilidades de cada área.
Estágio de implementação do planejamento estratégico
A partir dos Objetivos Estratégicos definidos, a Funasa avançará no seu
planejamento estratégico com a construção da carteira de projetos institucionais que norteará
as atividades voltadas para a consecução do seu mapa estratégico.
Após a conclusão dessa etapa será adotado pela Superintendência Estadual do
Maranhão, as novas ferramentas de gerenciamento e de planejamento que forem definidas pela
Presidência.
Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos
Como informado anteriormente, não houve a finalização do plano estratégico da
Funasa. Assim, os projetos prioritários são definidos em consonância com os objetivos do Plano
Plurianual (2016-2019). Entretanto a Funasa não é responsável por objetivo no PPA, sendo que
as realizações da Funasa contribuem para alcance dos objetivos de responsabilidade do
Ministério da Saúde e do Ministério das Cidades. Ou seja, quanto às metas estabelecidas tanto
pelo nível central quanto pelo local, no que concerne as ações de rotina, as mesmas são
desenvolvidas de acordo com o programado, além de atenderem a várias outras demandas
oriundas de outras instituições.
- Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução e dos Resultados dos Planos
A Funasa realiza o monitoramento da execução de suas ações e apuração de
resultado dos planos de ação anuais e do Plano Plurianual - PPA, por intermédio da
Coordenação de Acompanhamento e Avaliação (Coava), que faz parte da Coordenação Geral
de Planejamento e Avaliação (Cgpla), da Diretoria Executiva (Direx).
Para o acompanhamento da execução das ações de engenharia de saúde pública
e de saúde ambiental via transferência de recursos, a Funasa desenvolveu o Sistema Integrado
de Ações da Funasa (SIGA), onde se acompanha todas as operações físicas e financeiras das
transferências realizadas, centralizando todos os sistemas utilizados nas atividades finalísticas
da instituição, englobando o Sistema Integrado de Gerenciamento de Obra (SIGOB), Sistema
de Convênios (SISCON) e o Sistema Gerencial de Acompanhamento de Projetos de
Saneamento (SIGESAN), podendo o usuário realizar todas as suas atividades em um único
sistema.
O Plano Plurianual é monitorado via Sistema Integrado de Planejamento e
Orçamento (SIOP), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, onde as metas
sob responsabilidade do Ministério da Saúde, executadas pela FUNASA, estão descritas e o
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acompanhamento no sistema tem periodicidade anual, tendo como fonte de informação os
relatórios gerenciais das áreas técnicas de engenharia e de saúde ambiental e dados extraídos
do Sistema Integrado de Ações da Funasa (SIGA), de uso específico da Fundação, sendo que a
atuação das Superintendências Estaduais encontram-se vinculadas ao SIGA, SIGESAN,
SIGOB e SICOV nos quais encontram-se definidas diversas etapas de responsabilidade no nível
local.
O processo de Planejamento anual deu-se com base na análise dos resultados do
exercício anterior bem como levando em conta as demandas de cada área de gestão. Em seguida
foram estabelecidas metas específicas para cada programa e ação orçamentária, sendo que, no
nível em que atuam as Superintendências Estaduais, foram programadas atividades compatíveis
com o nível de gestão.
a)

Informações sobre o Programa de Trabalho e as Estratégias de Execução.

O Programa de Trabalho da Funasa e suas Unidades Descentralizadas é definido
a partir das diretrizes emanadas pelo Governo Federal, explicitado no Plano Anual de Trabalho
- PPA 2016/2019. O seu desdobramento se dá por intermédio da Lei Orçamentária Anual, que
dispõe sobre metas e prioridades de execução para o exercício.
A sua execução é realizada sob orientação dos Departamentos da Funasa,
obedecendo o grau de responsabilidade de cada uma delas, desdobradas em Planos de Ação
que na sua proporção, são descentralizados para as Superintendências Estaduais.
A execução realizada por intermédio de transferências, após a seleção e
assinatura de Termo de Compromisso, Convênio, Termo de Execução Descentralizada e o
repasse dos recursos são de competência do nível central cabendo às Superintendências
Estaduais, realizar o acompanhamento, por intermédio de análise documental, visitas técnicas
e elaboração de relatórios de acompanhamento, fiscalizações, aprovações tanto técnicas quanto
financeiras relacionadas ao cumprimento dos objetivos pactuados por meio dos instrumentos
celebrados.
Esta unidade jurisdicionada não possui nenhuma responsabilidade sobre
qualquer nível de programação definida no plano plurianual 2016/2019.
b)
Descrição sintética dos planos estratégico, tático e operacional que orientam a
atuação
A Superintendência Estadual, por ser uma unidade descentralizada da estrutura
central, não tem um processo de planejamento autônomo, desvinculado do da presidência. Ou
seja, as macrodecisões sobre em que bases planejar, bem como a escolha de demais critérios
que norteiam a feitura desses documentos são de responsabilidade da presidência da instituição
e acontecem no seu espaço de atuação. Dessa forma, a plano de trabalho para o nível local no
exercício de 2017, foi instituído por meio de um plano de ação, baseado na ferramenta MSProject, com identificação dos programas, ações, subações, tarefas, responsáveis, e prazo de
execução, em correlação com as metas e objetivos estratégicos definidos no plano estratégico
da instituição, numa escala ascendente.
Quanto as ações sob a responsabilidade desta Superintendência Estadual do
Maranhão – SUEST-MA, as mesmas contribuem para a concretização dos objetivos
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estratégicos institucionais, por meio da realização de ações de acompanhamento das metas
pactuadas através de visitas previamente programadas com vistas ao acompanhamento do
andamento das obras de todos os instrumentos pactuados com os municípios maranhenses,
sendo que, realiza visita técnica preliminar por ocasião da celebração dos mesmos com vistas à
verificação da adequação das propostas, planos e projetos apresentados. Atende ainda,
demandadas oriundas de outras instâncias. Todas estas atribuições são de responsabilidade da
Divisão de Engenharia de Saúde Pública. Em relação às demais, tanto a habilitação, instrução
quanto o acompanhamento, e análise das Prestações parciais e finais das contas apresentadas
pelos gestores, o Serviço de Convênios desenvolve por meio de suas duas áreas quais sejam: O
SOCEC SOHAB - Setor de celebração de Convênios e Seção de Análise de Prestação de Contas
– SOPRE. Em relação às atividades da área de Saneamento Ambiental, notadamente Educação
em Saúde e Apoio aos municípios realizando análises físico-químicas e bacteriológicas da água
em suas respectivas áreas de atividades foram desenvolvidas através da Seção de Educação em
Saúde Ambiental – SADUC e da Seção de Controle de Qualidade da Água - SACQA.
As maiores dificuldades, como já foram elencadas em relatórios anteriores e
reiteradas novamente no presente relatório, residem, principalmente, na carência de Recursos
Humanos para atuação tanto nas áreas finalísticas quanto na área meio, tendo, atualmente, como
elementos que influenciam nessa situação o seguinte: ausência de um plano de cargos e salários
e principalmente, o envelhecimento dos servidores dos quais, mais de 85% já se encontram
percebendo “Abono de Permanência”, ou seja, já possuem o tempo necessário para a
aposentaria, sem que haja uma perspectiva de concurso para contratação de pessoal efetivo. A
situação é tão alarmante que, se todos resolvessem se aposentar, esta Superintendência teria
que, ou receber servidores de outras SUESTs, o que é improvável, visto que as mesmas
encontram-se em situação semelhante ou como última alternativa, fechar as portas por
impossibilidade de funcionamento em virtude da ausência de servidores para desenvolverem as
atividades.
As estratégias utilizadas para superação dos problemas, advindos
principalmente da carência de Recursos Humanos notadamente nas áreas de Engenharia de
Saúde Pública e de Análise de Prestação de Contas, continuaram a ser promovidas através da
disponibilização, pela Presidência e/ou outras Superintendências, de pessoal para compor
“forças tarefas” o que tem permitido, de forma incipiente, a superação parcial dos principais
entraves para o alcance total das metas estabelecidas. Entretanto, até mesmo essa alternativa
não tem permitido a obtenção de resultados relevantes, tendo em vista que os acompanhamentos
realizados são pontuais, nos quais os técnicos disponibilizados desconhecem o andamento de
inúmeras situações específicas, sendo passíveis de interpretações totalmente diversas do técnico
que fazia o acompanhamento rotineiro. Ou seja, não adiante tentar resolver uma situação de
gravidade dessa magnitude apenas por meio desse tipo de estratégia.
c)
Descrição dos objetivos estratégicos da unidade para o exercício de 2017 e as
estratégias adotadas para sua realização e para o tratamento dos riscos envolvidos.
- Cumprir as metas previstas para o exercício de 2017;
- Monitorar as ações Previstas para o exercício de 2017;
- Implementar as ações referentes aos Planos de Aceleração do Crescimento PAC I e PAC II
através do acompanhamento sistemático dos Termos de Compromisso e Convênios celebrados,
pela Presidência desta Fundação, com os gestores locais objetivando: Implantação/ampliação
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de Sistemas de Abastecimento de Água; Implantação de Melhoria Sanitárias Domiciliares e
Implantação/ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário.
- Monitorar sistematicamente o andamento das obras pactuadas através de Convênios, Termos
de Compromissos e/ou outros instrumentos congêneres;
- Monitorar a aplicação dos recursos repassados mediante convênios ou outros instrumentos
congêneres, através das análises criteriosas das prestações de contas apresentadas;
- Garantir a regularidade na aplicação dos recursos sob gestão da Superintendência Estadual.
Ações do Programa de Saneamento Básico:
- Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de
até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de
Desenvolvimento Econômico (RIDE)
- Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano;
- Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes:
- Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental
- Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Doenças e
Agravos:
- Implantação, Ampliação ou Melhoria de Ações e Serviços Sustentáveis de Saneamento Básico
em Comunidades Rurais, Tradicionais e Especiais:
Ação do Programa – Resíduos Sólidos:
- Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de materiais;
Ações do Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde:
- Apoio à Implantação e Manutenção dos Sistemas de Saneamento Básico e Ações de Saúde
Ambiental;
- Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação.
- Execução da reforma do prédio onde funciona a Superintendência Estadual da FunasaMaranhão com vistas ao cumprimento do que dispõe as Leis: 10.098/2000, de 19.12.2000 e
13.146/2015, de 06.02.2015.
No que se refere às estratégias utilizadas objetivando a mitigação de risco
deram-se principalmente através de reuniões, das quais todas as chefias participavam,
principalmente as responsáveis pelas áreas finalísticas, sendo nesse contexto discutidos os
entraves e dificuldades encontradas bem como as sugestões para a superação das mesmas tais
como: solicitação de força tarefa para atuar no âmbito da Divisão de Engenharia de Saúde
Pública, no cumprimento das determinações relativas às instaurações de Tomadas de Contas
Especiais, dentre outras.
d) Resultados do Plano de ação referente ao exercício de 2017
Execução física das ações realizadas pela SUEST-MA
No contexto a seguir exposto, apresenta-se a execução das metas físicas acordadas
para a SUEST-MA, no exercício de 2017 realizadas por cada área.
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RESULTADOS PROGRAMADOS E ALCANÇADOS PELA DIVISÃO DE
ENGENHARIA DE SAÚDE PÚBLICA-DIESP
Programas/Ações do Ministério da Saúde
Programa 2068 - SANEAMENTO BÁSICO
Tabela 1 -Ação 10GD - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em
Municípios com população abaixo de 50.000 habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões
Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)
DESCRIÇÃO DA META
Analisar Projetos
Visita de acompanhamento

UND. MEDIDA

PREVISTO

REALIZADO

Projeto analisado

25

08

Visita realizada

208

197

% ATING.

32
94,7

Fonte: SIGA e Planejamento anual
Análise Crítica: Análise Crítica: Nesta ação apenas 25 vinte cinco municípios foram
contemplados com projetos e apenas oito foram concluídos. Os outros ainda estão em análise
os projetos técnicos.
Quanto às visitas de acompanhamento são referentes aos convênios dos exercícios anteriores(
CV, EP e PAC ).
Não tivemos o apoio da Força Tarefa como nos anos anteriores para auxiliar nas análises
técnicas dos passivos, ficando sendo visitados pelos técnicos da SUEST.
Continuamos com um passivo nesta AÇÃO somando um total de 200 Convênios que ainda
necessitam continuar com o apoio de outra Força Tarefa, tendo em vista que a demanda de
celebração está incompatível com o número atual de técnicos da DIESP/MA
Ocorreu ainda uma redução no número de viagens de supervisões reduzidas em razão da
disponibilidade financeira insuficiente.
Tabela 2 – Ação 10GE - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em
Municípios com população abaixo de 50.000 habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões
Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)
DESCRIÇÃO DA META
UND. MEDIDA
PREVISTO
REALIZADO % ATING.
Analisar Projetos
Visita de acompanhamento

Projeto analisado

00

00

Visita realizada

17

11

00
64,7

Fonte: SIGA e Planejamento anual
Análise Crítica: Neste exercício não houve município contemplado com projeto técnico nesta
ação.
Quanto as visitas de acompanhamento são referentes aos convênios dos exercícios anteriores(
CV, EP e PAC ).
Nesta ação não houve visitas da Força Tarefa. Ficando a cargo dos engenheiros locais. As
viagens de supervisão foram reduzidas em razão da disponibilidade financeira.
Tabela 3 - Ação: 10GG - Beneficiar municípios com a Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de
Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com população abaixo de 50.000 Habitantes, Exclusive de
Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) (presidência)
DESCRIÇÃO DA META
UND. MEDIDA
PREVISTO
REALIZADO % ATING.
Analisar Projetos
Visita de acompanhamento

Projeto analisado

00

00

00

Visita realizada

17

11

64

Fonte: SIGA e Planejamento anual
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Análise Crítica: Neste exercício não houve municípios contemplados com projetos técnicos.
Quanto as visitas de acompanhamento são referentes aos convênios dos exercícios anteriores(
CV, EP e PAC ). E as mesmas foram reduzidas em razão da disponibilidade financeira.
Tabela 4 – Ação 7652 - Beneficiar município com a Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares
para Prevenção e Controle de Agravos
DESCRIÇÃO DA META
Analisar Projetos
Visita de acompanhamento

UND. MEDIDA

PREVISTO

REALIZADO

% ATING.

Projeto analisado

21

10

47,6

Visita realizada

234

194

82,9

Fonte: SIGA e Planejamento anual
Análise crítica: Neste exercício houve 21 municípios contemplados com projetos técnicos que
ainda estão sendo analisados. Sendo que destes apenas 10 foram aprovados.
Os demais possuem pendências que estão sendo solucionadas.
Quanto as visitas de acompanhamento são referentes aos convênios dos exercícios anteriores(
CV, EP e PAC ). E as mesmas foram reduzidas em razão da disponibilidade financeira.
Considerando que a demanda de celebração tende aumentar, há necessidade de apoio de uma
outra Força Tarefa, para ajudar os técnicos da DIESP/MA
Tabela 5 - Ação: 7656- Beneficiar comunidades com a Implantação, ampliação ou melhorias de ações e
serviços sustentáveis de saneamento básico em comunidades rurais, tradicionais e especiais
(remanescentes de quilombos, assentamentos da reforma agrária, reservas extrativistas, ribeirinhos,
dentre outras) para Prevenção e Controle de Doenças e Agravos
DESCRIÇÃO DA META
Analisar Projetos
Visita de acompanhamento

UND. MEDIDA

PREVISTO

REALIZADO

Projeto analisado

00

00

Visita realizada

10

10

% ATING.

00
100

Fonte: SIGA e Planejamento anual
Análise crítica: Neste exercício, assim como no anterior, não houve municípios contemplados
com projetos técnicos.
Quanto as visitas de acompanhamentos são referentes aos convênios remanescentes que ainda
estão em execução dos exercícios anteriores.
Estratégias de atuação mediante mudança na gestão da DIESP, a partir de 29 de
agosto de 2016, o que possibilitou a realização de algumas intervenções de caráter estrutural e
organizacional nas rotinas dos trabalhos desenvolvidos. Para tanto, foi utilizada a metodologia
de valorização da participação demais instâncias e áreas de trabalho desta Superintendência, as
quais são envolvidas diretamente nas ações de gestão técnica, administrativa ou não, buscando
informações e estabelecendo interação com o maior universo possível. Foi utilizado como ponto
de partida para coleta de informações, referências técnico - operacionais e de interação comuns
aos processos de Convênios e Termos de compromissos, vencidos e vigentes firmados,
possibilitando situações que favorecessem análises críticas e propositivas espontâneas que
expressassem opiniões e expectativas quanto aos processos, dando ênfase aos vencidos
considerados passivos culminando com os seguintes procedimentos:
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Quantificação dos processos pendente de emissão de parecer técnico – Este
procedimento foi realizado com o objetivo de identificar todo o passivo acumulado por vários
anos e se vislumbrar a possibilidade de executar um planejamento exequível para eliminação
desta demanda reprimida.
Quantificação e Identificação dos processos em TCE encaminhados a
DIESP para análise de recursos dos Agentes responsáveis – Este procedimento foi realizado
com o objetivo de conhecer a demanda reprimida e buscar solução para o problema.
Localização dos processos – Este procedimento essencial para localizar os
processos fisicamente é importantíssimo para a designação de responsabilidade a cada técnico
disponível na Divisão de Engenharia de Saúde Pública, porém, estes processos se encontram
dispersos, por mesas de técnicos, salas e depósitos, em função da dinâmica processual, são
localizados por meio de controle vulnerável, devido a Superintendência não dispor de local
próprio e/ou apropriado para guarda dos mesmos.
Reunião preliminar com os Técnicos – Nesta primeira reunião, foram
demonstrados todos os problemas encontrados, a responsabilidade que deveriam ser
enfrentadas, o compromisso com a Instituição e os aspectos individuais e coletivos que
deveriam ser adotados para se debelar os gargalos identificados em todos os processos de
trabalho.
Em seguida tratou-se da Estruturação e Organização para a operacionalização
da gestão técnica-administrativa no âmbito da DIESP, levando em conta sua capacidade de
pessoal que conta com um chefe, engenheiro do quadro efetivo e outros três, também efetivos,
além de um engenheiros contratados, três técnicos em saneamento e dois técnicos projetistas,
completando com dois auxiliares administrativos. O quantitativo de servidores tanto na área
administrativa quanto na técnica, revela-se, desde muito tempo, ser insuficiente para sua
demanda operacional. Trata-se de uma situação insustentável pois é difícil equalizar força de
trabalho com deveres e obrigações a cumprir. em virtude do grande número de instrumentos
celebrados pela Presidência anualmente, bem como dos passivos gerados a cada ano. Ou seja,
torna-se premente que, a Presidência da FUNASA, compreenda a complexidade da situação
gerencial/operacional atual da DIESP/MA, ante as dificuldades em promover um
acompanhamento sistemático, efetivo e eficiente da execução, pelos entes municipais, dentre
outros, por força do déficit de pessoal para o cumprimento da missão institucional bem como
impossibilita a redução do perigo de dano ao erário na aplicação dos recursos. Assim sendo,
ressalta-se uma vez mais esse diagnóstico que é de suma importância para que, os detentores
de governabilidade para buscar e promover soluções, sejam sensibilizados e/ou até
responsabilizados pelos resultados não satisfatórios e que comprometem qualquer plano de
ação que vislumbre redução o passivo existente e, até mesmo, prejudique as novas ações
necessárias ao alcance dos objetivos institucionais.
Com o objetivo de mitigar os problemas encontrados, após as providências
transcritas acima, Foi elaborado um plano de redução das demandas reprimidas encontradas,
tais como: delimitar área de atuação de cada técnico em função do quantitativo dos Municípios
no Estado, revisão e alteração na forma de distribuição dos processos, estabelecimento de
prioridades para os processos de TCE, e convênios acima de 10 (dez) meses pendentes de
emissão de Parecer Técnico, estabelecimento de rotinas dos técnicos para os deslocamentos in
loco em supervisão e determinação de tempo para emissão e inclusão dos Relatórios de Visitas
Técnica no SIGA.
Neste contexto, elaboramos um plano de restruturação e adequação física do
prédio da SUEST-MA, de conformidade com a reforma ora em execução de modo a ocupação
dos espaços proporcionalmente as atividades de cada DIVISÃO
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Os principais Resultados Alcançados, nesse exíguo tempo foram os seguintes:


Dos 268 (Duzentos e sessenta e oito) processos com prestação de contas fina/parcial
pendentes de emissão de parecer Técnico foram reduzidos 76 (setenta e seis) processos,
que corresponde em termos percentuais a 28,35%, portanto, restando uma demanda de
192 (Cento e noventa e dois) processos a ser concluída no exercício de 2018;



Dos 30 (trinta ) processos em TCE pendentes de análise e manifestação técnica, foram
concluídos 16 (desesseis), restando apenas 14 (quatorze) processos para o exercício
seguinte;



Foram apresentadas respostas e justificativas para as demandas da Auditoria Interna,
TCU, Ministério Público e Delegacia de Polícia Federal.
RESULTADOS PROGRAMADOS E ALCANÇADOS PELO SERVIÇO DE
SANEAMENTO AMBIENTAL-SESAM

- Descrição das Ações programadas/executadas para 2017
A Superintendência Estadual do Maranhão por meio do SESAM-SACQA, no
exercício de 2017 dirigiu suas ações de Apoio ao Controle de Qualidade de Água (orientações
Técnicas, diagnóstico de sistemas), prioritariamente às comunidades especiais, considerando as
dificuldades encontradas pelas populações no que se refere a operação, manutenção, tratamento
dos sistemas de abastecimento de água das citadas comunidades.
Os desenvolvimentos dessas atividades, dentro do possível, foram realizados em
conjunto com a Seção de Educação em Saúde. No ano de 2017 apoiamos as ações de controle
em 45(quarenta e cinco) municípios abrangendo 154 comunidades quilombolas do estado do
Maranhão com destaque para a participação do SESAM-MA no Comitê Estadual de Combate
à Dengue e apoio técnico às Promotorias e Defensorias do Estado do Maranhão.
Em virtude da redução do número de estagiários disponibilizados ao
Laboratório, buscamos estabelecer parcerias com a Universidade Federal do Maranhão e
Faculdade Pitágoras com vistas a otimizar a execução de nossas ações.
Em decorrência de solicitação da Secretaria de Saúde do Estado, através do
Laboratório Central, está em fase de estudos a possibilidade de Celebração de Cooperação
Técnica entre FUNASA e SES para apoio à Vigilância em 40 municípios do estado do
Maranhão. Já emitimos parecer favorável, em virtude a SES se comprometeu em fornecer
pessoal e insumos laboratoriais para a realização de parâmetros físicos químicos, com vistas a
incrementar as ações de vigilância da qualidade da água no âmbito da vigilância do estado e
alimentação do SISAGUA.
A principal dificuldade no exercício reside na contratação de empresa
especializada em manutenção dos equipamentos de laboratório, refletindo na falta de
funcionamento dos equipamentos por falta de manutenção preventiva e corretiva. Destaca-se
também a dificuldade de implementação de análises de substâncias que apresentam riscos à
saúde do grupo orgânicas, agrotóxicos, desinfetantes e produtos secundários de desinfecção.
Sendo que, como pontos positivos ressaltamos as parcerias técnicas que foram firmadas, que
facilitam substancialmente a execução das nossas ações de apoio técnico aos municípios do
estado.

29

_

Ação: 20AF - Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano
Quadro 3. Nº de municípios atendidos.
Meta para 2017

Nº de municípios com esta ação realizada até 31/12/2017

% Executado

25

45

180%

Quadro 4. Nº de municípios com amostras de água analisadas.
Meta para 2017

Nº de municípios com esta ação realizada até 31/12/2017

% Executado

25

45

180%

Quadro 5. Nº de comunidades rurais ou tradicionais com amostras de água analisadas.
Nº de comunidades com esta ação realizada até
Meta para 2017
31/12/2017
100

% Executado

154

154%

Quadro 6. Nº de municípios com técnicos capacitados em CQA
Meta para 2017

Nº de municípios com esta ação realizada até 31/12/2017

% Executado

0

0

Sob demanda

Quadro 7. Resumo das ações em municípios e em comunidades rurais ou tradicionais.
MUNICÍPIO

COMUNIDADES RURAIS
OU TRADICIONAIS

Rosário
São Luis
Cândido Mendes
S. J. de Ribamar
Viana

Alcântara I

Alcântara II

C
23.252
1.000.000
6.594
37.709
26.915

Cajueiro, Conceição, Castelo I,
Castelo II, Baixa Grande,
Iririzal, Engenho, Areningaua,
Cujupe Novo, Cujupe Velho,
Caiacana, Brito, Bom viver
Mangueiral, Manival, Marudá
Pepital,
Nova
Espera,
Paquatiaua
Pavão, Palmeira, Mancajubal II,
Novo Belém, Peroba de Cima,
Santana
dos
Cabocos,
Perizinho, Forquilha

Guimaraes

Itapecuru

AÇÕES*
POPULAÇÃO

Filipa, Brasilina, Oitero dos
Nogueira, Canta Galo, São
Benedito, Ipiranga da carmina,
Burangi, Curitiba, Sta Rita dos
Goveias, Mirin, Nossa Senhora

AP

OT

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

AV

LS
(I)

LS
(II)
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Pinheiro
Presidente
Sarney
Alto Alegre
Bacabal

Brejo

Vargem Grande

Lima Campos

Peritoró
Capinzal do
Norte
Anajatuba
Itapecuru
Axixá
Trizidela do
Vale
Peritoró
Capinzal do
Norte
Cantanhede
Santa Rita
São D. do
Azeitão
São F. de Balsas
Benedito Leite
Paulino Neves
São Bernardo
S. B. do Rio
Preto
Bacuri
Presidente
Sarney
*Jenipapo
dos
Vieiras
Itaipava
do
Grajaú
Arame

Aparecida, Satubinha, Moreira,
Jacaré, Mato Alagado, Santa
Maria dos Pretos, Benfica
Boa Vista, Espírito Santo,
Cuba, Alto dos Pretos, Sudário I
São Felipe, Jericó, Quatro
Bocas, Bom Pasto, Piranã,
Santa Maria
Marmorana, Boa Hora II, São
José, Conceição
Catucá, Guaraciaba ,
Piratininga, S. Sebastião Dos
Pretos
Faveira, Almas , Criulis, Arvore
Verde, Arvore Verde/Escola ,
Funil, Bela Vista , Santa Alice ,
Alto Bonito
Piqui da rampa, S. Joaquim da
Rampa, Rampa, Ferverdor da
Rampa, Penteado, Malaquias,
Santa Barbara
Nova Olinda, Nova Luz, S. A.
sardinha, Morada Nova, Queto,
São Francisco, São domingos,
Bom Jesus dos Pretos
Lago Grande, S. B. do Elcias,
Resfriado.
Fundamento, Ipiranga, Santa
Cruz
Sede
Sede
Sede
Lago da Onça

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

Lago grande, S. B. do Elcias,
Resfriado
Fundamento, Ipiranga, Santa
Cruz
Sede, São Patrício, Mandacaru,
Galvão,
Coriongo, Pedreiras, Jiquiri,
Santa Rita do Vale, S. R. da
Felicidade, Cereminha
Santa Tereza

x

X

x

x

x

X

x

x

x

x

Sede
Sede
Sede
Sede
Sede

x
x
x
x
x

X
x
x
x
X

Sede
Sede

x
x

x
x

Sede

x

X

Sede

X

x

Sede

x

X

31

_

*Cedral
Central
Porto Rico
Brejo da Areia
Conceição
do
Lago Açú
Altamira
*Icatu
Rosário

Guimaraes

Maranhão Novo, Canavial,
Engole, Santo Antônio
Pov. Morada Nova, Boa Vista,
São José do Lugar, M. Cristo,
Angelim, Estira
Sede, Remanso, Rio Grande,
Rabeca, Santa Maria
Sede
Sede

X

x

x

X

x

x

x
x

x
x

Sede
Sede, Santo dos caboclos,
Jacareí, Ananás, Boca da Mata,
Jacaraí dos pretos
Sede, São Miguel, Miranda,
Prata, Itamirim, São Simão
Sede, Itapiranga, Sumidouro,
baiacu-Duro, baiacu, Morro de
Baixo, Comacal, Monte Alegre,
Brejo, Guadalupe, São José dos
Cardosos, Entre Rios,

x
x

x
x

x

x

x

x

* Legenda: C: Capacitação; AP: Apoio Laboratorial; OT: Orientações Técnicas; AV: Apoio Vigilância; LS: Levantamento
Situacional.
- Levantamento Situacional (I): diagnóstico da situação dos sistemas de abastecimento de água autônomos em municípios.
- Levantamento Situacional (II): diagnóstico da situação das soluções alternativas coletivas de abastecimento de água em
comunidades rurais e especiais.

Quadro 7.1.a. Nº Total de análises de água em Municípios (Comunidades rurais ou tradicionais + Áreas
urbanas)
Nº de análises
realizadas até
31/12/2017

Meta programada pela SUEST para 2017
7000

% Executado

7064

100,9%

Quadro 7.1.b. Resumo dos Dados do Apoio Laboratorial

Município

Nº de
Amostras
Coletadas

Rosário
São Luis
Cândido Mendes
S. José de Ribamar
Viana
Guimaraes
Anajatuba
Itapecuru
Axixá
Lima Campos
Trizidela do Vale
Peritoró
Capinzal do Norte

51
31
03
08
46
11
25
34
13
24
5
12
17

Nº de Amostras
Analisadas

Nº de análises
físico-químicas
realizadas

Nº de análises
microbiológic
as
realizadas

Nº de análises
hidrobiológic
as realizadas

51
31
03
08
46
11
25
34
13
24
5
12
17

0
145
45
45
209
60
152
95
57
198
44
110
132

102
46
0
10
70
14
34
58
20
30
6
14
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nº Total
de
Análises
Realizada
s
102
191
45
55
279
74
186
153
77
228
50
124
154
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Alcântara I
Alcântara II
Itapecuru
Pinheiro
Presidente Sarney
Alto Alegre
Bacabal
Brejo
Vargem Grande
#Lima Campos
Anajatuba
Itapecuru
Axixá
Cantanhede
Santa Rita
São D. do Azeitão
São Félix de Balsas
Benedito Leite
#Paulino Neves
São Bernardo
S. B.do Rio Preto
Bacuri
Presidente Sarney
#J. dos Vieiras
Itaipava do Grajaú
Arame
#Cedral
Central
Porto Rico
Brejo da Areia
Conceição L Açú
Altamira
*Icatu
Guimaraes
Rosário
Total

39
49
48
15
24
16
19
31
19
24
25
34
13
24
17
4
15
12
07
20
16
22
14
19
14
14
12
17
31
16
15
20
30
32
47
1054

39
49
48
15
24
16
19
31
19
24
25
34
13
24
17
4
15
12
07
20
16
22
14
19
14
14
12
17
31
16
15
20
30
32
47
1054

182
280
273
90
135
80
80
180
140
198
152
95
57
140
120
20
80
60
35
105
75
96
64
80
60
80
52
91
170
98
84
140
180
204
320
5588

52
92
54
20
32
24
30
44
24
30
34
58
20
32
18
6
22
24
06
18
14
20
12
30
22
20
16
22
54
18
18
20
42
40
62
1476

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

234
352
325
110
167
104
110
224
164
228
186
153
77
172
138
26
102
84
41
123
85
116
76
110
82
100
68
114
222
116
102
160
222
244
382
7064

Observação: 1. os exames de CRL, metais pesados e orgânicos fazem parte dos
exames físico-quimicos.
Quadro 7.2.a. Nº de análises de água realizada em Comunidades rurais ou tradicionais
Meta SUEST para 2017

Nº de análises realizadas 31/12/2017 % Executado

3000

4.055

135 %

Quadro 7.2.b. Resumo dos Dados do Apoio Laboratorial
Comunidade
Especial ou
Rural
Cajueiro
Conceição
Castelo I
Castelo II
Baixa Grande
Iririzal

Nº de
Amostras
Coletadas

Nº de
Amostras
Analisadas

04
03
02
03
02
03

04
03
02
03
02
03

Nº de
análises
físicoquímicas
realizadas
14
14
14
14
14
14

Nº de
análises
microbiol
ógicas
realizadas
06
04
04
04
02
04

Nº de
análises
hidrobiológi
cas
realizadas
0
0
0
0
0
0

Nº Total de
Análises
Realizadas
20
18
16
18
16
18
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Engenho
Areningaua,
Cujupe Novo
Cujupe Velho
Caiacana
Brito
Bom viver
Filipa
Brasilina
Oitero Nogueira
Canta Galo,
São Benedito
I.da Carmina
Burangi
Curitiba
Sta R.dos Goveias
Mirin,

03
03
03
04
03
03
03
05
03
05
02
02
04
04
03
02
03

03
03
03
04
03
03
03
05
03
05
02
02
04
04
03
02
03

04
04
04
06
04
04
04
06
04
06
02
02
04
04
04
02
04

02

14
14
14
14
14
14
14
26
13
26
13
13
26
26
13
13
13
13

N. S. Aparecida

02

Satubinha,
Moreira
Jacaré
Mato Alagado
Santa M. .os
Benfica
Boa Vista
Espírito Santo
Cuba
Alto dos Pretos
Sudário I
São Felipe
Jericó
Quatro Bocas
Bom Pasto
Piranã,
Santa Maria
Marmorana
Boa hora ii
São josé
Conceição
Catucá
Guaraciaba
Piratininga
S. S. dos pretos
Faveira
Almas
Criulis
Arvore Verde
Arvore V./Escola
Funil
Bela Vista
Santa Alice
Alto Bonito
Piqui da rampa
S. J. da Rampa
Rampa
F. da Rampa
Penteado
Malaquias

02
02
02
02
02
02
03
02
04
03
03
06
03
02
06
02
05
03
05
04
04
05
05
04
05
05
04
03
06
03
04
02
02
02
04
03
03
03
02
02

18
18
18
20
18
18
18
32
17
32
15
15
30
30
17
15
17

02

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

02
02
02
02
02
02
03
02
04
03
03
06
03
02
06
02
05
03
05
04
04
05
05
04
05
05
04
03
06
03
04
02
02
02
04
03
03
03
02
02

13
13
13
13
13
13
15
15
30
15
15
30
15
15
30
15
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

02
02
02
02
02
02
04
04
04
04
04
09
04
04
08
02
06
04
08
06
06
08
08
06
08
08
06
04
10
04
06
02
02
02
06
04
04
04
02
02

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
15
15
15
15
15
19
19
34
19
19
38
19
19
38
17
36
24
28
26
26
28
28
26
28
28
26
24
30
24
26
22
22
22
26
24
24
24
22
22

15
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Santa Barbara
Mangueiral
Manival
Marudá
Pepital
Nova Espera
Paquatiaua
Pavão
Palmeira
Mancajubal II
Novo Belém
Peroba de Cima
S. dos Cabocos
Perizinho
Forquilha
Nova Olinda
Nova Luz,
S. A. sardinha,
Morada Nova,
Queto,
São Francisco
São domingos
Bom J. dos Pretos
Lago da Onça
Lago Grande
S. B. do Elcias
Resfriado
Fundamento
Ipiranga
Santa Cruz
#Nova Olinda
Nova Luz
S. A. Sardinha
Morada Nova
Queto
São Francisco
São Domingos
Bom J. dos Pretos
Lago da Onça
Lago Grande
S. B. do Elcias
Resfriado
Fundamento
Ipiranga
Santa Cruz
São Patrício
Mandacaru
Galvão
Coriongo
Pedreiras
Jiquiri
Santa Rita do Vale
S. R. da Felicidade
Cereminha
São D.do Azeitão
#Maranhão Novo
Canavial
Engole

02
04
04
04
04
05
03
05
03
02
03
05
01
03
03
02
02
03
03
04
02
04
04
05
03
06
03
07
04
06
02
02
03
03
04
02
04
04
05
03
06
03
07
04
06
08
05
02
02
06
02
03
02
02
04
03
03
03

02
04
04
04
04
05
03
05
03
02
03
05
01
03
03
02
02
03
03
04
02
04
04
05
03
06
03
07
04
06
02
02
03
03
04
02
04
04
05
03
06
03
07
04
06
08
05
02
02
06
02
03
02
02
04
03
03
03

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
44
22
22
22
44
22
66
22
66
22
44
22
22
22
22
44
22
22
22
44
22
66
22
66
22
44
60
20
20
20
40
20
20
20
20
20
13
13
13

02
06
06
06
06
08
04
08
04
22
04
08
02
04
04
02
02
04
04
04
02
06
06
06
04
06
04
08
06
08
02
02
04
04
04
02
06
06
06
04
06
04
08
06
08
10
06
02
02
08
02
04
02
02
06
04
04
04

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
26
26
26
26
28
24
28
24
22
24
28
22
24
24
24
24
26
26
48
24
28
28
50
26
72
26
74
28
52
24
24
26
26
48
24
28
28
50
26
72
26
74
28
52
70
28
22
22
48
22
24
22
22
26
17
17
17
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Santo Antônio
Pov Morada Nova
Boa Vista
São José do Lugar
M. Cristo
Angelim
Estira
Remanso
Rio Grande
Rabeca
Santa Maria
*São Miguel
Miranda
Prata
Itamirim
São Simão
Itapiranga
Sumidouro
Baiacu Duro
Baiacú
Morro de baixo
Comacal
Monte Alegre
Brejo
Guadalupe
São J. Cardosos
Entre Rios
Santo caboclos
Jacareí
Ananas
Boca da Mata
Jacareí dos Pretos
Total

03
03
02
02
05
03
02
12
07
11
03
03
07
02
03
04
03
02
02
02
04
02
03
03
02
02
04
03
03
03
03
04
537

03
03
02
02
05
03
02
12
07
11
03
03
07
02
03
04
03
02
02
02
04
02
03
03
02
02
04
03
03
03
03
04
537

13
13
13
13
26
13
13
60
24
48
12
20
20
20
20
20
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
20
20
20
20
20

04
04
04
02
06
04
02
14
10
14
04
04
12
02
04
06
04
02
02
02
06
02
04
04
02
02
06
04
04
04
04
06
727

3.328

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

17
17
17
15
32
17
15
72
34
62
16
24
32
22
24
26
21
19
19
19
23
19
21
21
19
19
23
24
24
24
24
26
4.055

Observação: 1. os exames de CRL, metais pesados e orgânicos fazem parte dos
exames físico-quimicos.
Quadro 8. Nº de análises de água em Comunidades Especiais ou Rurais
Meta programada para 2017

Nº de análises realizadas 31/12/2017

% Executado

3000

4.055

135 %

Quadro 9. Resumo dos Dados do Apoio Laboratorial em Comunidades
Comu
n.
Esp.
ou
Rural

Amostras
Coletadas

Amostras
Analisadas

Análises
físico-químicas
realizadas

Aanálises
microbiológica
s
realizadas

Total

537

537

3.328

727

Anális
es
hidrob
iológi
cas
realiza
das

Nº Total de
Análises
Realizadas

4.055

Obs. 1. os exames de CRL, metais pesados e orgânicos fazem parte dos exames físico-quimicos.
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Quadro 10. Caracterização da Comunidade Especial ou Rural atendida

Caracterização

Nome da(s) comunidade(s) atendida(s)

Quant.

Rem. Quilombos

Cajueiro, Conceição, Castelo I, Castelo II, Baixa Grande, Iririzal, Engenho,
Areningaua, Cujupe Novo, Cujupe Velho, Caiacana, Brito, Bom viver, Filipa,
Brasilina, Oitero dos Nogueira, Canta Galo, São Benedito, Ipiranga da carmina,
Burangi, Curitiba, Sta Rita dos Goveias, Mirin, Nossa Senhora Aparecida,
Satubinha, Moreira, Jacaré, Mato Alagado, Santa Maria dos Pretos, Benfica, Boa
Vista, Espírito Santo, Cuba, Alto dos Pretos, Sudário I, São Felipe, Jericó, Quatro
Bocas, Bom Pasto, Piranã, Santa Maria, Marmorana, Boa Hora Ii,São
José,Conceição,Catucá,Guaraciaba, Piratininga,S. Sebastião Dos Pretos, Faveira,
Almas, Criulis, Arvore Verde, Arvore Verde/Escola, Funil, Bela Vista, Santa
Alice, Alto Bonito, Piqui da rampa, S. Joaquim da Rampa, Rampa, Ferverdor da
Rampa, Penteado, Malaquias ,Santa Barbara, Mangueiral, Manival, Marudá,
Pepital, Nova Espera, Paquatiaua, Pavão, Palmeira, Mancajubal II, Novo Belém,
Peroba de Cima, Santana dos Cabocos, Perizinho , Forquilha. Nova Olinda, Nova
Luz, S. A. sardinha, Morada Nova, Queto, São Francisco, São domingos, Bom
Jesus dos Pretos, Lago da Onça, Lago Grande, S. B. do Elcias, Resfriado,
Fundamento, Ipiranga, Santa Cruz. #Nova Olinda, Nova Luz, S. A. Sardinha,
Morada Nova, Queto
São Francisco, São Domingos, Bom Jesus dos Pretos, Lago da Onça, Lago Grande,
S. B. do Elcias, Resfriado, Fundamento, Ipiranga, Santa Cruz, São Patrício,
Mandacaru, Galvão, Coriongo, Pedreiras
Jiquiri, Santa Rita do Vale, S. R. da Felicidade, Cereminha, São Domingos do
Azeitão, #Maranhão Novo, Canavial, Engole, Santo Antônio, Pov Morada Nova,
Boa Vista, São José do Lugar , M. Cristo,
Angelim, Estira, Remanso, Rio Grande, Rabeca , Santa Maria,* Santo dos
caboclos, Jacareí, Ananás, Boca da Mata, Jacaraí dos pretos, São Miguel, Miranda,
Prata, Itamirim, São Simão, Itapiranga, Sumidouro, baiacu-Duro, baiacu, Morro de
Baixo, Comacal, Monte Alegre, Brejo, Guadalupe, São José dos Cardosos, Entre
Rios.

154

Ribeirinhas
Assentamento da
R. Agrária
Res. Extrativistas
Comunidades
rurais
Total

154
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Quadro 11. Capacitações/Treinamentos dos técnicos da SACQA

Carga
horária

Local

Período de realização

Práticas Operacionais de
UMCQA
Técnicas de investigação
de áreas contaminadas:
solo e água subterrânea
Capacitação Salta-z

24 horas

Palmas-Tocantins

20/09 a 22/09/2017

40 horas

São Paulo- SP

16 A 20/10/2017

40 horas

Belém-PA

03 a 07/07/2017

III Seminário De
Controle De Qualidade
Da Para O Consumo
Humano

24 horas

Nome do evento

Foz do
Iguaçu/PR

Período do Evento: 15 a
07/17/2017

Quadro 12. Ação: 6908 - Apoiar municípios com ações de Fomento à Educação em Saúde Ambiental voltada para
a Saúde Ambiental/Ações desenvolvidas em 2017.

DESCRIÇÃO DA META
Apoiar os municípios conveniados com a Funasa, para elaboração
do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB.

UND.
MEDIDA
Município
apoiado

PREV.

REALIZADO

%
ATING.

11

11

100

Realizar análise e elaboração de pareceres dos produtos dos
PMSB/Convênio/Funasa, conforme Termo de Referência.

Produto
Analisado

11

11

100

Acompanhar, orientar, analisar os produtos (A e B) elaborados pela
UFF/RJ, em atendimento ao Termo de Execução Descentralizada –
TED, firmado com a Funasa, para 116 municípios maranhenses.

Produto
Analisado

02

02

100

Realizar diagnóstico situacional junto aos gestores municipais e
comunidades tradicionais nos 6 municípios trabalhados (Equipe Sesam/Saduc/ Urcqa/Funasa).

Município
trabalhado

06

04

Município
trabalhado

05

01

20

Município
apoiado

06

11

183,33

Ação
Realizada

06

04

66,66

Ação
Realizada

4

04

100

Promover junto aos gestores municipais e comunidades tradicionais
os Seminários de Saneamento e Saúde Ambiental

Orientar os municípios conveniados com a Funasa, nos Projetos de
Fomento com ações de Educação em Saúde Ambiental/
Realizar Ações Educativas em parceria com os municípios, na
Campanha de Combate e Controle da Dengue (reuniões de
planejamento, mobilização social, palestras nos seminários)
Realizar ações Educativas na Campanha Funasa Sem Mosquito/
Mutirão
Nacional
de
Combate
à
Dengue
(Reunião/palestra/distribuição de folders e cartilhas e visitas aos
prédios da Funasa)

66,66

Quanto a análise crítica cumprimento das meta não alcançaram 100% , em função da
falta de recurso financeiro. Houve um atingimento de 94% no cumprimento da programação de

_

2017.nSendo que, destacam-se como eventuais problemas de execução: A distribuição (divisão) e/ou
ausência de recursos financeiros dificultaram um pouco o processo de execução das ações
educativas/Saduc.
No decorrer do ano de 2017 além do atendimento na Sede, foram realizadas reuniões e
encontros com os gestores e técnicos municipais, lideranças comunitárias, das comunidades
tradicionais, principalmente quilombolas e assentados para realização dos planejamentos
participativos.
Na sequência e em cumprimento à programação anual da Seção de Educação em Saúde
Ambiental, foram realizadas nos municípios de Guimarães, Central do Maranhão, Chapadinha e
Pedro do Rosário as seguinte atividades: reunião de planejamento com os gestores e profissionais
locais, visitas às comunidades e rodas de conversa com as lideranças comunitárias, para discussão
dos temas a serem abordados nos seminários propostos, levantamento de dados e informações para a
execução do diagnóstico situacional, sendo que, no município de Guimarães foram realizados os
Seminários em Saneamento e Saúde Ambiental. Os temas abordados, foram: Água, Saúde,
Saneamento, Meio Ambiente, doenças de veiculação hídrica, sobretudo, a dengue, zika e
chikungunya, verminoses, etc.
As Ações Educativas em Saneamento Ambiental e Saúde, tem por objetivo abordar as
boas práticas de saneamento e higiene, com vistas à promoção da saúde, à prevenção das doenças. As
atividades foram realizadas por técnicos do Sesam: de forma integrada em parceria com as secretarias
municipais dos respectivos municípios. Vale ressaltar que a equipe desenvolveu os trabalhos de coleta
e análise de todos os sistemas de abastecimentos de água, das comunidades trabalhadas no município
de Guimarães, para subsidiar e suscitar as ações locais, no sentido da prevenção e promoção da saúde.
Outra ação de destaque na Saduc, foi a participação dos técnicas de Educação em Saúde
Ambiental, que compõem o Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica, no processo de análise dos
produtos que constituem o processo de elaboração dos PMSB, acompanhamento das atividades
realizadas nos convênios firmados com 11 municípios e no Termo de Execução Descentralizada,
firmado com a Universidade Federal Fluminense/UFF, beneficiando 116 municípios e os trabalhos
pertinentes às ações do Fomento de Ações de Educação em Saúde Ambiental, beneficiando 7
municípios maranhenses. As ações do Fomento, foram: acompanhamento e análise de proposta de
projeto.
A relação dos municípios e comunidades trabalhados está descrita, de acordo com a ação,
nos quadros citados abaixo:

2

_

Quadro 13- Atuação em comunidades tradicionais em situações de vulnerabilidade em conjunto com os gestores
municipais:

Caracterização da
comunidade

Quilombola/Especiais
(34 comunidades)

Nome da(s)
comunidade(s)
atendida(s)
Três Palmeiras
Limoal
Forquilha do Campo
Guanani
Mucuripe
Fala Só
Estiva dos Oliveiras
Uruguaiana
Monte Cristo
Boa Vista
São Sebastião
Baiacu
Itapecuru Pov.
Macajubal
São José
Porto da Cabeceira
Porto de Baixo
Juçaral
Mangabeira
Prata dos Quirinos
Vargem do Forno
Chico Dias
Lagoa Amarela
Barro Vermelho
Baiacu
Itapecuru Pov.
Sumidouro
Porto de Baixo
Camacaua
Brejo
São José
Macajubal
Guadalupe
Porto das Cabecieiras

Município

Ação Realizada

Pedro do Rosário
(06 pólos )

Central do Maranhão
(5 pólos)

Reuniões com gestores e visitas às
comunidades com o objetivo de
fazer diagnóstico situacional e
planejamento participativo dos
Seminários de Educação em
Saúde Ambiental junto às
comunidades.

Guimarães
(6 pólols)

Chapadinha
(7 pólos)

Guimarães
(10 pólos)

Seminário de Saúde Ambiental
nas comunidades quilombolas
com os gestores de saúde do
município,
lideranças
comunitárias, agente de saúde,
PFS, alunos, professores e

Também foram desenvolvidas atividades de participação das Capacitações e reuniões
técnica, com os comitês municipais, reuniões públicas, enquanto membro do NICT/SUEST-MA, para
acompanhar o processo de construção do PMSB, objeto do Termo de Execução Descentralizado
firmado entre a Funasa e a Universidade Federal Fluminense/RJ. Esta ação beneficiou todos os 116
municípios beneficiados com o TED/2014.
No exercício os profissionais do Serviço de Saneamento Ambiental e Seção de Educação
em Saúde, participaram dos seguintes eventos, dentre outros:
- XVI Encontro Paranaense de Educação Ambiental, promovido pela Universidade Federal do Paraná
de 16 a 20.05.2017 em Curitiba/PR.
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- 47º Congresso Nacional de Saneamento da Assemae, no período de 18 a 23.06.2017 em
Campinas/SP.
- Oficina sobre Metodologia de Ensino para Facilitador de Aprendizagem no período de 10 a
16.09.2017 em Brasília/DF.
- Reuniões dos Comitês de Coordenação e Executivo no processo de elaboração do Plano Municipal
de Saneamento Básico/PMSB no período de 25 a 27.07 em Lago da Pedra/MA.
- Oficina de Capacitação e Atualização do Plano e Protocolo de Atuação da Funasa em Situação de
Desastre, no período de 05 a 11.11.2017 em João Pessoa/PB.
- I congresso Internacional de Engenharia de Saúde Pública e de Saúde Ambiental da Funasa no
período de 26.11 a 02.12.2017 em Belém/PA.
- Reuniões técnicas, no Sesam, para discussão e definição de estratégias para a campanha de combate
e controle da Dengue, zika e chikungunya deflagrada pela Ministro da Saúde e apoiada pelo
presidente da Funasa. O Serviço de Saúde Ambiental, através dos técnicos da Saduc e Ucqa
desenvolveu de forma continuada as ações de reforço ao combate e controle da Dengue,
principalmente, nas sextas feira, sobretudo, na sede - prédios da Funasa e nas áreas circunvizinhas,
divulgando junto aos servidores sobre o tema e distribuição de folders e cartilhas ao redor dos prédios,
além de colocar o assunto em evidência, durante os Seminários de Saneamento e Saúde Ambiental,
realizados junto aos gestores locais e comunidades tradicionais (quilombolas, assentamentos).
As ações de Educação em Saúde Ambiental foram de grande valia, principalmente às
ações que chegaram diretamente as comunidades rurais, pois são as que mais necessitam de melhorias
e assistência. Durante os seminários, cria-se espaços de grande importância às pessoas envolvidas,
pois são momentos de discussão, reflexão dos problemas de saneamento, saúde e meio ambiente,
identificados pelos cidadãos, proporcionando assim interesse nos problemas reais e na ocasião, de
forma coletiva, a organização da comunidade no sentido de buscar alternativas para as soluções dos
problemas.
Destaca-se também, o fortalecimento das parcerias com os gestores municipais,
segmentos sociais e comunidades, no decorrer dos trabalhos. Entretanto, observa-se a falta de
cumprimento de ações pactuadas conjuntamente, por parte dos gestores locais. No que diz respeito
às ações do Serviço de Saúde Ambiental tem sido demandado esforços junto aos municípios e às
comunidades rurais com ações de saneamento e saúde ambiental, sobretudo às ações educativas e de
apoio ao controle de qualidade da água, a fim de buscar soluções para a melhoria de vida, promovendo
a saúde pública e a inclusão social, contribuindo para o cumprimento da missão Funasa.
No decorrer do ano de 2017, surgiram algumas dificuldades, que impediram o
atingimento das metas planejadas para o ano, dentre elas, a falta e o atraso no envio dos recursos à
Seção de Educação em Saúde. Considerando a programação das ações de educação em saúde para o
ano de 2017, pode-se afirmar que, a execução das atividades propostas atingiu um total de 94%
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2.2. Desempenho Orçamentário
As Superintendências Estaduais não possuem responsabilidade sobre nenhum nível de
programação definida no Plano Plurianual 2016 – 2019, portanto os itens referentes a Programas,
Objetivos e Ações NÃO SE APLICAM A ESTA UPC
2.2.1. Fatores Intervenientes no desempenho orçamentário
Quanto ao desempenho orçamentário descentralizado para esta SUEST-MA,
houveram fatores intervenientes significativos, que impactaram na conclusão de alguns processos
licitatórios, os quais tiveram que ser revistos e refeitos novamente, cujo orçamento já estava previsto
no exercício, entretanto, por força da necessidade de formalização de novos processos, os mesmos
tiveram suas datas de abertura marcadas para o início do exercício de 2018 e assim, o orçamento
previsto para aplicação dentro do exercício não foi aplicado.
Ressalta-se que, o desempenho orçamentário do qual trata-se neste tópico, é apenas o
que se dá em nível local para garantir as ações realizadas na ponta, sendo que, conforme dito no item
anterior, não existe uma vinculação direta entre esta Unidade e o previsto no PPA 2016/2019, cuja
demonstração dos resultados será apresentada pela Presidência desta Fundação.
2.2.2. Execução Descentralizada com Transferência de Recursos
Quadro 14– Prestação de Contas sobre transferências concedidas
1,00

Valores em R$

Unidade Concedente
Nome:: Fundação Nacional de Saúde - Presidência
CNPJ: 26.989.350/0001-16

UG/GESTÃO: 255000/36211

Exercício
da
Prestação
das Contas

Instrumentos
Quantitativos e montante repassados

(Quantidade e Montante Repassado)
Convênios

Quantidade

11

Contratos
repasse

de

Termo de
Compromisso
09

Contas Prestadas
Montante Repassado
Exercício
do relatório
de gestão
Contas
Prestadas

Exercícios
anteriores

Contas
Prestadas

Quantidade

6.487.500,65

6.449.672,50

11

09

02

18

NÃO
Montante Repassado

NÃO Quantidade
Montante Repassado

1.200.000,00

20.974.254,06

Fonte: SIAFI
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Quadro 15 – Situação da análise das contas prestadas no exercício de referência 2017
Unidade Concedente ou Contratante: UG/GESTÃO: 255000/36211
Nome: Fundação Nacional de Saúde - Presidência
Instrumentos
Contas apresentadas ao repassador no exercício de
referência do relatório de gestão
Convênios

Contas analisadas

Termo
de
de Compromisso

Quantidade aprovada

11

-

04

Quantidade reprovada

23

-

20

Quantidade
instauradas

de

TCE
-

Montante repassado (R$)
Contas
analisadas

Contratos
repasse

NÃO Quantidade
Montante repassado (R$)

-

6.059.643,18

-

9.791.239,74

24

-

44

3.350.000,00

-

21.778.375,03

Fonte: SIAFI

Quadro. 16– Visão Gerencial dos atrasos na análise das cONTAS PRESTADAS POR RECEBEDORES - Prazos
regulamentares no decorrer dos últimos exercícios.

Unidade Concedente ou Contratante
Nome: FUNASA/PRESIDENCIA
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

-

-

-

03

01

Contratos de repasse

-

-

-

-

-

Termo de Compromisso

-

-

03

04

13

01

04

07

14

Total

Análise crítica:
Em relação às Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de prestação
de contas inadimplentes estão sendo feitos todos os esforços para a adoção das medidas, com relação
às inadimplências dos convênios, ou seja, os responsáveis são notificados com a finalidade de
regularizarem as pendências, findo o prazo legal estipulado, os processos são encaminhados para a
área técnica, para emissão dos pareceres técnicos competente, retornando, o Serviço de Convênios
(SOPRE), que elabora os pareceres financeiros, sugerindo ao ordenador de despesas a aprovação
e/ou a não aprovação (Impugnação da área técnica e/ou omissão no dever de prestar contas) e os
processos são encaminhados para instauração de tomada de contas especial ou cobrança
administrativa, conforme o caso.
Quanto às razões para eventuais oscilações significativas na quantidade e no volume
de recursos transferidos nos últimos exercícios em razão das propostas serem apresentadas nos
6
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sistemas informatizados (SIGA, SICONV), pelos interessados, tanto as análises quanto as seleções
das propostas são realizadas pelo nível central tomando por base os critérios definidos em lei e
somente após a celebração dos instrumentos é que os mesmos são encaminhados para o nível regional.
Dessa forma a análise acerca de oscilações de quantidade e volume de recursos somente poderá ser
descrita pela área de Convênios da Presidência.
No que se refere às análises do comportamento das prestações de contas frente aos
prazos regulamentares no decorrer dos últimos exercícios os mesmos não estão sendo cumpridos
regularmente por motivos distintos e recorrentes, quais sejam: Falta de pessoal qualificado para as
análises financeiras, considerando que as prestações de contas são analisadas de forma arcaica por
via de emissão de pareceres financeiros no world, posto que existe ainda muitos passivos que não
estão inseridos no SICONV; também para que as prestações de contas sejam analisadas
financeiramente dependem de pareceres técnicos emitidos à cargo da Divisão de Engenharia de Saúde
Pública, a qual também padece de uma carência crônica e grave relacionada à falta de pessoal para
supervisão física, dada a quantidade de processos para emissão de parecer técnico, cujas dificuldades
se refletem nas análises financeiras.
No tocante à demonstração da evolução das análises das prestações de contas
referentes às transferências nos últimos exercícios, comparando o universo a ser analisado com as
análises efetivamente feitas e demonstrando a eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, bem
como a disponibilidade adequada de pessoal e de materiais para tanto, entende-se que houve uma
evolução considerável o que se pode atribuir ao empenho dos servidores envolvidos, mesmo com
carência de pessoal porém com a contribuição de um analista de prestação de contas de contrato
temporário, bem como de dois servidores que foram alocados para o SOPRE, as análises estão
ocorrendo com mais rapidez.
Para uma melhor compreensão acerca da situação, apresenta-se a seguir, planilha
contendo informações relevantes sobre análise, aprovação e/ou reprovação de contas durante o
exercício de 2017.
Para uma melhor compreensão acerca da situação, apresenta-se a seguir, planilha
contendo informações relevantes sobre análise, aprovação e/ou reprovação de contas durante o
exercício de 2017.
Quadro 17. Demonstrativo - Relação das contas aprovadas com ressalvas no exercício (2017)
SIAFI
PARECER
84

658368

Nº DO
CONVÊNIO
PC -0294/09

ENTE CONVENIADO

VALOR
REPASSADO

VALOR
APROVADO

SANTO ANTONIO DOS
LOPES

455.000,00

127.034,09

VALOR
PENDENTE
327.965,91

90

555355

EP -2498/05

CHAPADINHA

200.000,00

191.578,98

8.421,02

91

724909

CV – 0286/09

CARUTAPERA

65.000,00

1.950,00

63.050,00

96

439181

EP – 3371/01

AMAPÁ DO MARANHÃO

50.000,00

43.725,00

6.275,00

98

555153

CV – 1092/05

AFONSO CUNHA

119.222,88

112.992,38

6.230,50

103

558464

CV – 2629/05

ITAPECURU MIRIM

133.840,00

133.840,00

0,00

105

572236

CV – 1453/06

PAÇO DO LUMIAR

900.000,00

692.730,00

207.730,00

108

669321

PC – 0559/11

LAGOA GRANDE

500.000,00

500.000,00

0,00

652059

PAC – 1773/08

CURURUPU

1.610.000,00

415.535,88

1.194.464,12

111

640462

PAC – 0846//08

ITAPECURU MIRIM

38.640,00

36.679,52

1.960,48

112

574095

CV – 1619/06

MAGALHÃES DE ALMEIDA

270.000,00

158.463,00

111.537,00

110

7
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118

490131

CV – 0342/02

NOVA OLINDA

881.039,19

881.039,19

0,00

119

528944

CV 0155/04

NOVA OLINDA

906.257,40

902.481,47

1.676,24

490060

EP – 0945/03

LORETO

15.993,50

15.993,50

0,00

127

669560

PAC – 0535/11

ICATU

500.000,00

481.710,79

18.289,21

129

557412

EP – 1984/05

PAÇO DO LUMIAR

896.000,00

322.705,43

573.294,57

569476

EP – 1451/06

BREJO

630.000,00

630.000,00

0,00

572223

EP – 1884/06

ITAPECURU MIRIM

1.600.000,00

1.593.226,35

6.773,65

142

555172

EP – 0298/05

LUIS DOMINGUES

70.000,00

67.813,34

2.186,66

150

723479

CV – 0208/09

BARRA DO CORDA

150.000,00

149.525,73

474,27

627736

EP – 0527/07

SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO

200.000,00

200.000,00

0,00

160

671253

PAC – 0727/11

ARAME

1.186.295,96

1.130.204,17

56.091,79

164

569488

CV 0743/06

ALCANTARA

200.000,00

200.000,00

0,00

168

650052

PAC – 0885/08

SITIO NOVO

399.000,00

399.000,00

0,00

004

627729

EP – 0770/07

VIANA

400.000,00

228.724,80

171.275,20

012

589723

EP – 0029/06

SÃO MATEUS

360.000,00

246.000,00

14.000,00

016

669569

PAC – 0728/11

SÃO LUIS GONZAGA

1.016.873,38

636.948,76

379.924,62

017

555268

EP – 0351/05

POÇÃO DE PEDRAS

25.000,00

23.930,81

1.069,19

018

627717

EP – 1033/07

LAGO DOS RODRIGUES

136.661,90

136.661,90

0,00

021

489856

EP – 1112/03

PENALVA

335.160,00

233.608,84

101.551,16

023

555200

CV – 2239/05

GOV. NEWTON BELLO

50.280,00

50.280,00

0,00

032

640449

PAC – 0852/08

ITAPECURU MIRIM

138.600,00

78.102,82

60.497,18

033

671259

PC 0532/11

CAJARI

500.000,00

500.000,00

0,00

034

651261

EP – 0631/08

SANTA QUITÉRIA

399.000,00

317.880,10

81.119,90

038

669431

PAC – 0566/11

PAULINO NEVES

500.000,00

213.940,84

286.059,16

669316

PAC – 0571/11

SÃO BENEDITO DO RIO
PRETO

500.000,00

254.934,28

245.068,72

040

633751

PAC – 0367/12

PRESID. VARGAS

644.656,08

605.386,22

39.269,86

042

674629

PAC – 0386/12

LIMA CAMPOS

32.446,57

32.446,57

0,00

045

657431

PAC – 0023/09

BOM JESUS DAS SELVAS

899.999,90

315.414,95

584.584,95

046

639005

EP – 1068/07

MILAGRES DO MARANHÃO

100.000,00

40.000,00

60.000,00

048

627022

EP – 0803/07

BREJO

500.000,00

473.533,15

26.466,85

054

669539

PAC – 0583/11

PERITORÓ

500.000,00

500.000,00

0,00

060

652262

CV – 1761/08

BURITI BRAVO

45.000,00

32.369,38

12.422,41

061

569467

EP – 0009/06

CENTRAL DO MARANHÃO

900.000,00

900.000,00

0,00

064

527161

CV – 2012/04

LUIS DOMINGUES

109.619,95

98.197,54

11.422,41

065

640476

PAC – 0875/08

ITAPECURU MIRIM

882.000,00

713.522,50

168.477,50

068

572228

EP – 1889/06

MORROS

75.000,00

15.000,00

60.000,00

070

594526

CV – 2589/06

PAÇO DO LUMIAR

135.000,00

42.491,07

92.508,93

074

476693

CV – 1706/02

ANAPURUS

116.788,32

78.492,84

38.295,48

080

669830

PC – 0581/11

NINA RODRIGUES

500.000,00

252.989,50

247.010,50

123

130
133

152

039

21.778.375,03

16.409.085,69 5.369.289,34
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Quadro 18. Demonstrativo - Contas com aprovação parcial - Plano de Aceleração do Crescimento
SIAFI

Nº DO
CONVÊNIO

ENTE
CONVENIADO

672413

PAC – 0084/12

JOSELANDIA

VALOR
REPASSADO

VALOR
APROVADO

VALOR
PENDENTE

PARCELA
OU
REPASSE

APRO/NÃO
APROV.

PAR. FI
126
047
058
069
078
082
089
097
134
137
138
156
157
167

APROV.PARTE
250.000,00

657873

PAC – 1011/09

CODÓ

652059

PAC – 1773/08

CURURUPU

648353

PAC – 0854/08

FORTUNA

658243

PAC 0855/09

671254

PAC 0544/11

640419

PAC 0834/08

666636

PAC 0356/10

GRAJAÚ

674128

PAC 0384/12

ITAPECURU
MIRIM

673912

PAC 0380/12

CANTANHEDE

671258

PAC 0525/11

BOM JARDIM

640405

PAC 0828/08

BREJO

657982

PAC 0856/09

ITAPECURU
MIRIM

648053

PAC 0854/08

FORTUNA

ITAPECURU
MIRIM
JENIPAPO DOS
VIEIRAS
NINA
RODRIGUES

12.420,61

237.579,39

1.959.000,00

15.593,10 1.943.406,90

1.610.000,00

411.996,19 1.198.003,81

629.999,19

267.612,30

369.922,10

202.800,00

4.460,00

198.340,00

250.000,00

249.521,67

478,33

400.000,00

250.886,59

149.113,41

1.190.000,00

855.222,36

334.777,64

379.680,70

4.680,70

375.000,00

87.859,88

2.884,15

84.975,73

500.000,00

250.000,00

250.000,00

1.666.800,00

1.501.645,97

165.154,03

35.100,00

100,00

35.000,00

629.999,97

260.077,87

369.922,10

9.791.239,74

Aprov Parc
APROV.PARC.
APROV. PARC.
FINAL

APROV.PARCIAL

FINAL

APROVAÇÃO
PARC

FINAL

APROV.PARCIAL

FINAL

APROV PARC

FINAL

APROVA PARTE

1ª

APROVA PARC

FINAL

APROVA PARTE

FINAL

APROVA PARTE

1ª

APROVA PARTE

FINAL

APROVA PARTE

DATA/INT
ERVENÇÃ
O

APRO/NÃO
APROV.

FINAL

APROV. PARC.

FINAL

APROVA PARTE

FINAL

APROV PARC

FINAL

APROV.
PARCIAL

4.087.101,51 5.704.138,23

Quadro 19. Aprovação parcial convênios e emendas parlamentares:

PAR
FIN
015
022
025
044
049
051
055
076
079
081
085
087

SIAFI

Nº DO
CONVÊNIO

ENTE
CONVENIADO

650989

EP 0107/08

PINHEIRO

589936

CV 2920/06

GRAJAU

619496

EP 0798/07

555203

CV 0340/05

528944

CV 0155/04

NOVA OLINDA

627616

EP 1047/07

AMARANTE DO
MARANHÃO

627025

EP 0805/07

650047

CV 0849/08

639005

EP 1068/07

477087

CV 1540/02

639016

EP 0879/07

725846

CV 0369/09

PRESIDENTE
JUSCELINO
GONÇALVES
DIAS

BREJO
BREJO DE
AREIA
MILAGRES DO
MARANHÃO
MIRINZAL
NINA
RODRIGUES
ALTAMIRA DO
MARANHÃO

VALOR
REPASSADO

VALOR
APROVADO

V.
PENDENTE

209.066,33

6.021,80

203.044,51

816.547,65

566.566,25

203.044,51

125.000,00

1.354,48

125.000,00

140.000,00

127.646,55

16.436,00

906.257,40

2.099,69

904.157,71

400.000,00

143.142,19

308.938,31

1.000.000,00

622.792,40

377.207,60

225.000,00

1.280,00

223.720,00

100.000,00

42.980,35

57.019,66

87.771,82

84.014,39

2.884,75

75.000,00

81,54

74.918,46

147.000,00

47.000,00

100.000,00

APROV PARCIAL
APROV PARCIAL
APROV PARCIAL
APROV PARCIAL
APROV PARCIAL
APROV PARCIAL
APROV PARCIAL
APROV PARCIAL
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100
102

527550

EP 1811/04

GOV. EDISON
LOBÃO

723480

CV 0209/09

CANTANHEDE

555181

CV 1099/05

121
132
140
159

BERNANRDO
DO
MARANHÃO
PAÇO DO
LUMIAR

594526

CV 2589/06

627053

EP 1043/07

SITIO NOVO

EP 0761/06

DUQUE
BACELAR

569496

111.999,99

101.033,82

10.966,17

200.000,00

198.967,33

1.032,67

999.999,99

985.856,76

14.143,23

135.000,00

60.333,42

74.666,58

250.000,00

805,42

249.194,58

131.000,00

28.687,35

102.312,65

APROV PARCIAL
APROV PARCIAL
APROV PARCIAL

6.059.643,18

APROV PARCIAL
APROV PARTE
FINAL

APROVA PARTE

3.020.663,74 3.038.979,44

2.2.3. Informações sobre Execução das Despesas
2.2.3.1. Despesas totais por modalidade de contratação
Quadro 20. - Despesas totais por modalidade de contratação
Despesas por Modalidade de Contratação

Despesas
Executadas

1. Modalidade de Licitação

2.053.926,97

2.034.493,19

2.053.926,97

2.034.493,19

690.132,51

684.416,96

h) Dispensa

312.924,13

312.924,13

i) Inexigibilidade

377.208,38

371.492,83

9.280,38

9.280,38

9.280,38

9.280,38

362.671,86

362.671,86

76.797,91

76.797,91

285.873,95

285.873,95

207.850,17

207.670,17

207.850,17

207.670,17

3.323.861,89

3.298.532,56

d) Pregão
2. Contratações Diretas (h+i)

3. Regime de Execução Especial
j) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal (k+l)
k) Pagamento em Folha
l) Diárias
5. Outros
m) Não se aplica
6. Total (1+2+3+4+5)

Despesas
Pagas

Quadro 21.- Restos a pagar processados e Restos a Pagar não processados liquidados e Não processados

Ano
Emissão

RESTOS A
RESTOS A
PAGAR
PAGAR
PROCESSA
PROCESSADOS
DOS
PAGOS
INSCRITOS

RESTOS A
PAGAR
PROCESSAD
OS A PAGAR

RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSAD
OS
INSCRITOS

RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS
REINSCRITOS

RESTOS A
PAGAR
NÃO
PROCESSA
DOS
CANCELA
DOS

RESTOS A
PAGAR
NÃO
PROCESSA
DOS
PAGOS

RESTOS A
PAGAR
NÃO
PROCESSA
DOS A
PAGAR

2015

17.955,65

-

17.955,65

-

5.217,89

5.217,89

-

-

2016

18.063,20

18.063,20

-

1.636.571,03

-

12.433,17

926.545,53

697.592,33

10

_

Quadro 22. Despesas por Modalidade e natureza detalhada da despesa – Suprimento de Fundos

Modalidade Licitação NE

09 SUPRIMENTO DE FUNDOS

Grupo da Despesa

3

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

Natureza
Despesa
Detlhada

DESPESAS PAGAS

3390.30.16

900,00

3390.30.17

220,00

3390.30.24

22,00

3390.30.25

267,73

3390.39.63

210,00

3390.39.66

1.383,20

3390.39.69

6.147,62

3390.39.74

83,98

3390.39.83

45,85
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Quadro 23 - Despesas por Modalidade e natureza detalhada da despesa

Modalidade Licitação NE

Grupo da Despesa

1

0
8

NÃO SE APLICA
3

PESSOAL E
ENCARGOS
SOCIAIS

OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES

Natureza Despesa Detlhada

DISPENSA DE
LICITAÇÃO

DESPESAS
PAGAS

PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES

60.448,84

60.448,84

60.448,84

3190.92.96

16.349,07

16.349,07

16.349,07

3390.08.01

RESSARC.DE DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO
AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL

19.247,27

19.247,27

19.247,27

3390.08.03

AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL

125.225,76

125.225,76

125.225,76

3390.14.14

DIÁRIAS NO PAÍS

285.873,95

285.873,95

285.873,95

3390.39.69

SEGUROS EM GERAL

16.114,36

16.114,36

16.114,36

3390.46.01

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CIVIS

3390.47.22

CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
AUXILIO TRANSPORTE CIVIS

8.040,00

8.040,00

8.040,00

29.772,50

26.463,56

26.463,56

842,40

842,40

842,40

1.779,52

1.779,52

1.779,52

3390.93.01

RESSARC.DE DESPESAS COM PESSOAL
REQUISITADO
INDENIZAÇÕES

5.273,72

5.273,72

5.093,72

3390.93.03

AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL

4.863,58

4.863,58

4.863,58

3390.30.11

MATERIAL QUIMICO

3.930,00

3.930,00

3.930,00

3390.30.17

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

749,99

749,99

749,99

3390.30.30

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

2.299,00

2.299,00

2.299,00

3390.33.03

LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPOTE

6.300,00

6.300,00

6.300,00

3390.39.01

ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
MANUT.E CONSERV.DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

7.990,00

7.990,00

7.990,00

945,80

945,80

945,80

291.980,80

257.982,90

257.982,90

3.300,00

3.300,00

3.300,00

7.800,00

3.900,00

3.900,00

3390.92.96

0
6

DESPESAS
LIQUIDADAS

3190.96.02

3390.49.01

OUTRAS
3 DESPESAS
CORRENTES

DESPESAS
EMPENHADA
S

3390.39.17
3390.39.43
3390.39.68
3390.39.79

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
SERV.DE CONSERV.E REBENEF.DE
MERCADORIAS
SERV.DE APOIO ADMIN., TECNICO E
OPERACIONAL

50

_

INVESTIMENTO
4
S

0
7

0
9

1
2

INEXIGIBILIDADE

SUPRIMENTO DE
FUNDOS

PREGÃO

3

OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES

OUTRAS
3 DESPESAS
CORRENTES

OUTRAS
3 DESPESAS
CORRENTES

3390.39.82

SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL

7.600,00

7.600,00

7.600,00

3391.39.90

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

5.450,48

3.026,44

3.026,44

4490.51.80

ESTUDOS E PROJETOS

28.400,00

14.900,00

14.900,00

3390.33.01

PASSAGENS PARA O PAÍS

130.665,19

112.320,50

112.320,50

3390.39.44

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

110.008,28

110.008,28

104.292,73

3390.39.47

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

93.644,00

85.144,29

85.144,29

3390.39.48

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

16.845,00

16.845,00

16.845,00

3391.39.48

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

1.200,00

0,00

0,00

3391.39.90

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

51.927,22

45.571,14

45.571,14

3391.92.39

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA

7.319,17

7.319,17

7.319,17

3390.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

900,00

900,00

900,00

3390.30.17

220,00

220,00

220,00

3390.30.24

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL P/MANUT.DE BENS
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

22,00

22,00

22,00

3390.30.25

MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

267,73

267,73

267,73

3390.39.63

SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

210,00

210,00

210,00

3390.39.66

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

1.383,20

1.383,20

1.383,20

3390.39.69

SEGUROS EM GERAL

6.147,62

6.147,62

6.147,62

3390.39.74

83,98

83,98

83,98

3390.39.83

FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE
DOCUMENTOS

45,85

45,85

45,85

3390.30.07

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

28.288,00

25.115,08

22.655,08

3390.30.11

MATERIAL QUIMICO

23.939,30

0,00

0,00

3390.30.16

MATERIAL DE EXPEDIENTE

19.545,00

19.545,00

19.545,00

3390.30.17

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

18.774,20

9.376,20

9.376,20

3390.30.21

2.707,35

2.707,35

2.707,35

17.487,00

17.287,00

17.287,00

3390.37.01

MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.DE
HIGIENIZAÇÃO
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E
OPERACIONAL

105.710,02

84.579,82

84.579,82

3390.37.02

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

406.322,40

353.825,90

353.825,90

3390.37.03

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

1.175.441,73

1.030.153,96

1.030.153,96

3390.30.22
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3390.37.05

SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

57.340,84

54.395,49

54.395,49

3390.39.16

239.805,81

184.617,53

184.617,53

3390.39.17

MANUTENÇÃO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS
MANUT.E CONSERV.DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

37.793,00

37.793,00

34.729,00

3390.39.19

MANUTENÇÃO E CONSERV.DE VEICULOS

125.076,22

98.682,27

86.238,23

3390.39.25

TAXA DE ADMINISTRACAO

336,30

336,30

336,30

3390.39.58

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
SERV.DE APOIO ADMIN., TECNICO E
OPERACIONAL

141.444,93

128.448,07

126.982,33

7.947,00

7.064,00

7.064,00

3390.39.79
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2.3. Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho
2.3.1. Indicadores de Desempenho da Gestão da Unidade
Quadro 24- Indicador 1
Finali
dade

Percentua
l de
município
s
apoiados
tecnicame
nte no
fomento
às ações
de
educação
em saúde
ambiental
.

Aferir
o
percen
tual de
municí
pios
apoiad
os
tecnica
mente

Fórmula de Cálculo

Número de municípios
apoiados
técnicamente
𝑋100
Número demunicípios
programados

Fo
nte

11
𝑋 100
6

Periodi
cidade

Índi
ce
Prev
.

Índice
Observado
2017

Anual

100
%

183%

Sesam/Sadac-Ma

Denomin
ação

Mem
ória
de
cálcul
o

Fonte: SESAM
Índice de previsto – 100% dos municípios apoiados tecnicamente.
Índice observado – Índice alcançado no exercício de referência do relatório de gestão:
12/2017.
O indicador busca aferir o percentual de municípios (201) apoiados
tecnicamente pela Funasa no período, considerando o universo total de municípios
programados (50) para o período, meta estabelecida na Lei Orçamentária Anual,
atingindo um índice de 402%.
Em 2017 a Fundação Nacional de Saúde programou beneficiar 50 municípios
com ações de fomento à educação em saúde ambiental, com custo médio de um projeto
no valor de R$ 180.000,00 (centro e oitenta mil reais), entretanto, dado ao maior
quantitativo de propostas apresentadas por meio do Edital de Chamamento Público, foram
utilizados recursos provenientes de crédito suplementar, bem como de outra ação
orçamentária para atendimento dos pleitos. Tal acréscimo, possibilitou a incremento da
meta acima do esperado, em virtude da situação atípica para o período de recebimento de
volume maior créditos suplementares.
Este apoio técnico e financeiro caracterizou-se por um conjunto de estratégias
adotadas pela Funasa que objetivou assessorar gestores e técnicos em todos os níveis do
SUS para o desenvolvimento de ações permanentes de educação em saúde ambiental,
visando o enfrentamento do vetor Aedes Aegypti.
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Quadro 25- Indicador 2

Denominaçã
o

Finali
dade

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

Aferir
o
percen
tual de
comun
idades
especi
ais
atendi
das

Fórmula de Cálculo

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

Memória
de cálculo

Perio
dicida
de

Índice
Prev.

Índic
e
Obser
v.
2017

9
𝑋 100
15

Anual

100%

60%

Fonte: Sesam
O indicador busca aferir o percentual de comunidades especiais atendidas
com ações de educação em saúde ambiental no período, considerando o universo de
comunidades especiais programadas para o período. Busca também traduzir o esforço da
Funasa em atender as ações demandadas pelas agendas técnicas e políticas de programas
estratégicos do Governo Federal voltados para estas comunidades, cujas características
antropológicas, modelo de organização social, tradição dos valores culturais e de
participação, exigem uma atuação diferenciada das demais ações promovidas no campo
da saúde ambiental e saneamento básico.
Com esta ação, a Funasa buscou desenvolver ações de Educação em Saúde
Ambiental em comunidades especiais, rurais e em situações de vulnerabilidade visando à
adoção de práticas participativas e sustentáveis de saúde ambiental, voltadas para a
inclusão, controle e participação social com ênfase na sustentabilidade sócio ambiental e
sanitária da população em seu território; o incentivo à responsabilidade socioambiental
das comunidades; o apoio a organização e capacitação da gestão local para implantação
e implementação de ações, programas e projetos de educação em saúde ambiental; e
desenvolvimento e aplicação de tecnologias, recursos didáticos e materiais pedagógicos
apropriados para utilização no campo da saúde ambiental visando à promoção da saúde;
apoio às iniciativas de mobilização comunitária, visando à conservação e preservação do
meio ambiente para promover o empoderamento das comunidades e promover a saúde.
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Quadro 26- Indicador 3

Denominaç
ão

Finalida
de

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

Aferir o
percentua
l de
municípi
os com
técnicos
capacitad
os em
CQA.

Fórmula de Cálculo

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

Mem
ória
de
cálcul
o

Periodi
cidade

Índice
Prev.

Índice
Observ
ado

1
𝑋 100
0

Anual

100

100 %

Fonte: Sesam
O indicador busca aferir o percentual de municípios com técnicos capacitados
no controle da qualidade da água considerando o previsto para o período. Observa-se que
o número de municípios atendidos é determinado pela demanda do município e da
capacidade instalada da Funasa.
Este indicador mede a abrangência da atuação da Funasa na qualificação dos
técnicos dos municípios para o exercício das atividades derivadas da função que exercem,
provendo-os de conhecimentos necessários à manutenção, operação e controle da
qualidade dos sistemas ou das soluções alternativas de abastecimento de água para o
consumo humano.
A meta do indicador foi pactuada com as Superintendências Estaduais no
início do exercício de 2017, tendo sido alcançado um total de 150 municípios com
técnicos capacitados, representado 83% em relação ao número de municípios previstos.
Quadro 27 - Indicador 4
Memóri
a de
cálculo

Denominaç
ão

Finalida
de

Fórmula de Cálculo

Percentual
de
municípios
com
amostras de
água
analisadas

Aferir o
percentua
l de
municípi
os com
amostras
de água
analisada
s.

Número de municípios com
45
análises realizadas
X100 𝑋 100
Número de municípios
25
previstos

Periodicida
de

Índice
de
Previst
o

Índice
Observa
do

Anual

100

180%

Fonte: Sesam
Este indicador busca aferir o percentual de municípios com amostras de água
analisadas considerando o número de municípios previstos no período. Nas amostras de
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água para consumo humano são analisados os parâmetros de acordo com a capacidade
laboratorial de cada Superintendência. As análises realizadas a princípio são as sentinelas,
aumentando o rol conforme a necessidade detectada.
Este indicador fornece informações acerca da demanda de apoio ao prestador
de serviço, atividades em casos de desastres, atendimento a demandas do Ministério
Público, e o controle da qualidade da água em comunidades atendidas diretamente pela
Funasa. A meta do indicador foi pactuada com as Superintendências Estaduais no início
do exercício de 2017, tendo sido alcançado um total de 517 municípios com análises
realizadas, representado 104% em relação ao número de municípios previstos.
Quadro 28 - Indicador 5

Denominação

Finalidad
e

Fórmula de
Cálculo

Memória
de cálculo

Percentual de
exames de
qualidade da água
de comunidades
especiais realizados

Aferir o
percentual
de exames
de
qualidade
da água de
comunidad
es
especiais
realizados

Número de exames
4055
realizados
X 100
𝑋 100
Número de exames
3000
programados

Periodi
cidade

Índi
ce de
Prev
isto

Índice
Obser
vado

Anual

100

135%

Fonte: Sesam
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. A meta do indicador foi pactuada com as
Superintendências Estaduais no início do ano de 2017.
Diversas situações expõe o usuário à água com qualidade imprópria, como
ausência de sistema público de distribuição na zona rural. Evidencia-se que muitos fatores
influenciam na ausência de água tratada em comunidades, tais como: inexistência ou
precariedade do sistema de água, desconhecimento das tecnologias existentes, deficiência
ou falta de pessoal qualificado, alocação de recursos para aquisição de materiais e
insumos, entre 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.
A meta do indicador foi pactuada com as Superintendências Estaduais no
decorrer do ano de 2017 tendo sido alcançado um total de 69.509 exames realizados,
representado 105% em relação ao número de municípios previstos.
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Quadro 29 - Indicador 6
Memóri
a de
cálculo

Denomina
ção

Finalidad
e

Fórmula de
Cálculo

Percentual
de
pesquisas
celebradas
na área de
saúde
ambiental.

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

Número de pesquisas
0
celebradas
X100 𝑋 100
Número de pesquisas
0
selecionadas em 2017

Periodi
cidade

Índice
Índice
de
Observad
Previs
o
to

Anual

100

100 %

Fonte: Sesam
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3. GOVERNANÇA
3.1

Descrição das Estrutura de Governança

A Fundação Nacional de Saúde, por meio da Portaria nº 1.179, de 14 de
setembro de 2017, instituiu o Comitê de Governança, Riscos e Controles em seu artigo 1º
com o objetivo de:
I - promover práticas e princípios de conduta e padrões de comportamentos;
II - institucionalizar estruturas adequadas de governança, gestão de riscos e
controles internos;
III - promover o desenvolvimento contínuo dos agentes públicos e incentivar a
adoção de boas práticas de governança, de gestão de riscos e de controles internos;
IV - garantir a aderência às regulamentações, leis, códigos, normas e padrões, com
vistas à condução das políticas e à prestação de serviços de interesse público;
V - promover a integração dos agentes responsáveis pela governança, pela gestão
de riscos e pelos controles internos;
VI - promover a adoção de práticas que institucionalizem a responsabilidade dos
agentes públicos na prestação de contas, na transparência e na efetividade das
informações;
VII - aprovar política, diretrizes, metodologias e mecanismos para comunicação e
institucionalização da gestão de riscos e dos controles internos;
VIII - supervisionar o mapeamento e avaliação dos riscos- chave que podem
comprometer a prestação de serviços de interesse público;
IX - liderar e supervisionar a institucionalização da gestão de riscos e dos controles
internos, oferecendo suporte necessário para sua efetiva implementação na Fundação;
X - estabelecer limites de exposição a riscos globais da Fundação, bem com os
limites de alçada ao nível de unidade, política pública, ou atividade;
XI - aprovar e supervisionar método de priorização de temas e macroprocessos para
gerenciamento de riscos e implementação dos controles internos da gestão;
XII - emitir recomendação para o aprimoramento da governança, da gestão de riscos
e dos controles internos; e
XIII - monitorar as recomendações e orientações deliberadas pelo Comitê.
Art. 2º - O CGRC será constituído pelo Presidente, que o presidirá, DiretorExecutivo, Diretores dos Departamentos, Procurador-Chefe, Auditor-Chefe e Chefe de
Gabinete.
§ 1º A Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação, da Diretoria-Executiva,
auxiliará administrativamente o Comitê de Governança, Riscos e Controles Internos,
prestando-se como secretaria do CGRC.
§ 2º O Auditor-Chefe prestará apoio técnico ao CGRC.
§ 3º O Presidente poderá convidar servidores representantes de outras unidades da
Fundação para participar das reuniões.
§ 4º A participação de servidor público federal no CGRC considerar-se-á relevante
prestação de serviço público, e não será remunerada.
Art. 3º - O CGRC deverá reunir-se em 15 dias a contar da publicação desta Portaria,
para deliberar sobre o seu funcionamento.
Art. 4º - Fica delegada competência ao Diretor-Executivo para alterar ou incluir
atribuições do CGRC e instituir grupos de trabalho ou subcomitês técnicos necessários
para a boa gestão das áreas de controle, risco, transparência e integridade da gestão.
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Art. 5º - O CGRC deverá considerar prioritariamente os riscos afetos às ações
finalísticas da Fundação.
Ou seja, os trabalhos se encontram em andamento e nesse interim,
permanecem as práticas já informadas em relatórios anteriores, conforme segue:
O Decreto nº 8.867, de 3 de outubro de 2016, cujas denominações das
Unidade Organizacionais foi publicada no Boletim de Serviço desta Fundação, nº 044-A,
de 01.11.2016, promoveu algumas alterações na estrutura da Unidade de Auditoria
Interna - Audit, a qual detém as seguintes competências regimentais:
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, através de sua unidade de
correição.
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.
Deste modo, 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, sendo que a SUEST
alimenta regularmente o sistema CGU-PAD nos limites de sua responsabilidade.
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
NÃO SE APLICA A ESTA UPC

3.3

Atividade de Correição e Apuração de Ilícitos Administrativos
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A competência para instaurar procedimentos correcionais é da
Corregedoria, e encontra amparo no artigo 5º, IV, do Decreto nº 5.480, publicado no DOU
de 01.07.2005, bem como no Decreto nº 8.867, de 3 de outubro de 2016, cujas
denominações das Unidade Organizacionais foi publicada no Boletim de Serviço desta
Fundação, nº 044-A, de 01.11.2016.
Nas Superintendências Estaduais, por delegação de competência por
intermédio da Portaria-Funasa nº 504/2014, esta atribuição recai sobre o Superintendente
Estadual para a prática dos seguintes atos, vedada a subdelegação:
 Instaurar investigação preliminar, sindicância e processo administrativo
disciplinar.
 Julgar processo administrativo disciplinar e sindicância que resulte em
penalidade de advertência ou suspensão de até trinta dias.
Entretanto, antes da instauração de qualquer procedimento investigatório,
todas as comunicações de possíveis irregularidades administrativas praticadas por
servidor no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições de cargo
em que se encontre investido são submetidos à análise prévia daquela Corregedoria.
Assim, durante o exercício de 2017, a Superintendência não instaurou
nenhum procedimento conforme consta no sistema CGU-PAD comprovante em anexo.
A Auditoria também possui uma Coordenação de Tomada de Contas
Especial, a qual monitora sistematicamente o cumprimento, pelas Superintendência,
acerca da instauração, em tempo hábil, de Tomada de Contas Especial, em face de dano
ao erário, sendo que em 2017, foram instaurados 22 (vinte e duas processos) nesta
SUEST-MA.
Arcabouço Legal:
Lei 9.962, de 22.2.2000 – dispõe sobre o regime de emprego público do pessoal da
Administração federal direta, autárquica e fundacional;
Lei 9.784, de 29.1.1999 – regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Público Federal;
Lei 8.745, de 9.12.1993 – dispõe sobre o procedimento administrativo para os
servidores temporários;
Lei 8.112, de 11.12.1990 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais.
Normativos internos da Funasa:
Portaria nº 840, de 11.11.2015 – altera o anexo da Portaria nº 1.005/2013, que dispõe
sobre a Política de Uso do sistema CGU-PAD;
Portaria nº 1.005, publicada no Diário Oficial da União, Seção I, de 23.8.2013 – dispõe
sobre a Política de Uso do sistema CGU-PAD;
Portaria nº 940, de 26.11.2012 – dispõe sobre o Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta;
Portaria nº 504, de 16.6.2014 – delega competência aos superintendentes para instaurar
e julgar atividades correcionais;
Portaria nº 653, publicada no DOU de 6.12.1995 – adotou o Manual de Procedimentos
Administrativos em Sindicância e processo disciplinar;
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Ordem de Serviço nº 1, de 4.6.2012 – normatiza os procedimentos correicionais,
formação e atuação de comissão.
Normativos da CGU:
Decreto nº 5.480, de 30.6.2005 – dispõe sobre o Sistema de Correição do Poder
Executivo Federal;
Portaria n° 1.043, de 24.7.2007 – estabelece o uso do sistema CGU-PAD;
Portaria nº 335, de 30.5.2006 – regulamenta o sistema de correição do Poder Executivo
Federal;
Instrução Normativa nº 12, de 1.11.2011 – dispõe sobre o uso da videoconferência;
Instrução Normativa nº 04, de 17/02/2009 – cria o Termo Circunstanciado
Administrativo;
Enunciados da Controladoria-Geral da União – CGU;
Manual de Processo Administrativo Disciplinar da CGU.

3.4

Gestão de Riscos e Controles Internos

O Controle Interno é um dos elementos da Governança que contribui para a
minimização de riscos, sendo que, dentre outras vantagens, sua aplicação proporciona
maior tranquilidade aos gestores e servidores públicos, auxilia a obtenção de resultados,
restringe o risco de irregularidades, assegura maior proteção ao patrimônio e melhor
qualidade da informação. Além disso, propicia, também, o fomento de uma nova cultura
na instituição, onde a questão do controle interno passa a ser entendida como sendo de
responsabilidade de todas as unidades, como parte do próprio processo gerencial. Nesse
aspecto, a SUEST-MA tem buscado aprimorar seus instrumentos de controle interno
voltados para o acompanhamento e monitoramento das práticas rotineiras relacionadas
a cada área de atuação, principalmente no que se refere à regular aplicação dos recursos
sob a responsabilidade da gestão local.
Considerando a necessidade de regulamentação dessa modalidade de
gestão, 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. Sendo que, 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. Entretanto, em decorrência
de fatores supervenientes típicos dos últimos meses do exercício, como por 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. Com vistas à continuidade dos trabalhos,
já em 2018 o grupo seja reconduzido por ato do dirigente máximo da fundação para
retorno ao desenvolvimento dos trabalhos.
Para que se possa realizar uma adequada gestão dos possíveis riscos
através de mecanismos de controle interno, requer-se inicialmente que se conheça todos
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os processos de trabalho bem como os atores envolvidos e de que maneira ou de onde
podem surgir tais ocorrências.
No contexto em que a Fundação Nacional de Saúde atua, mais
especificamente na questão das transferências de recursos através de Convênios, Termos
de Compromissos ou outros instrumentos de repasse para que os mesmos sejam
aplicados pelos gestores municipais, os principais riscos encontram-se vinculados ao
perigo de dano ao erário caso haja tanto a não aplicação correta dos recursos, quanto aos
seus desvios, fatos estes que resultarão em enormes prejuízos ao erário bem como para
a sociedade em geral, notadamente aquelas populações mais carentes a quem se
destinariam os serviços a serem oferecidos.
A preocupação com a institucionalização e adoção de critérios de
governança e gestão de riscos é de tal magnitude, que o Ministério do Planejamento,
através da Portaria nº 66 de 31 de março de 2017, publicada no DOU nº 64, de 03.04.2017
com vistas a assegurar a excelência na governança e gestão de transferências de recursos
da União, operacionalizados por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos
de Repasse (SICONV). Assim sendo, a implementação de sistemas de governança e
gestão de risco no âmbito do sistema acima, o impacto será de grande significância para
esta Fundação Nacional de Saúde, tanto para o nível central quanto para o estadual por
se tratar exatamente, da maior área de atuação desta instituição.
Considerando que a adoção dos mecanismos de controle no ambiente de
atuação, mais especificamente quando se trata de convênios e outros instrumentos de
repasse, a percepção dos riscos possibilitam a adoção de medidas preventivas e/ou
punitivas.
No que se refere à atuação desta SUEST-MA existe a convicção e
determinação de que sejam adotados mecanismos mais eficientes de monitoramento e
controle dos processos de trabalhos e seus respectivos responsáveis, principalmente de
forma preventiva, posto que assim sendo, evita-se a ocorrência do fato gerador dos
possíveis danos. Nesse aspecto, ressalta-se mais uma vez, a importância do quantitativo
de Recursos Humanos suficientes para que se possa realizar o acompanhamento e
gerenciar efetivamente os riscos.
No tocante ao número adequado de recursos humanos tem-se que seja um
dos maiores impeditivos de concretização desses objetivos tendo em vista o que já foi
dito e reiterado inúmeras vezes: “a instituição necessita URGENTEMENTE de um
concurso para contratação e recomposição da força de trabalho”. Caso isto não seja
possível, corre-se o risco de não conseguir implementar nenhuma política de governança
e gestão de risco que seja eficaz.
Tem-se reiterado também, que o grande volume de instrumentos de
repasses celebrados anualmente bem como os que já se encontram em andamento,
impossibilitam um acompanhamento eficiente da execução dos mesmos o que contribui
para o crescimento do número de Tomadas de Contas Especial tanto pela não
apresentação das contas quanto pela não execução do objeto pactuado e, é nesse último
tópico, que reside um grande risco para a instituição tanto em vista que os gestores podem
alegar que esta Fundação não cumpriu com seu papel institucional de acompanhar o
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andamento dos serviços e contribuir, dessa maneira, para o atraso no repasse dos recursos
bem como a inviabilização da conclusão de obras em andamento.
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4

ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

4.1

Gestão de Pessoas

4.1.1 Estrutura de pessoal da unidade
Quadro 30 – Força de Trabalho da UJ-2017/2018

Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

não há

331

-

-

1.1. Membros de poder e agentes políticos

não há

-

-

-

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

não há

331

-

-

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão

não há

117

-

-

212

-

-

1

-

-

1

-

-

2

-

-

-

1

1

333

1

1

Lotação
Tipologias dos Cargos

1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório

não há
não há

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e
esferas

não há

2. Servidores com Contratos Temporários

não há

3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública

não há

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

não há

Egressos no
Exercício

Fonte: SAGEPE/MA-SIAPE/DW
Quadro 31 – Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos
1. Servidores de Carreira (1.1)

Lotação Efetiva
Área Meio

Área Fim

298

33

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

298

33

1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão

85

32

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado

212

-

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório

-0-

1

1

-

02

-

-

-

300

33

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: SAGEPE/MA-SIAPE/DW
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1.1.1.1. Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas
da UPC
Quadro 32 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UPC
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas
1. Cargos em Comissão

Autorizada

Efetiva

Ingressos
no
Exercício

Lotação

Egressos
no
Exercício

não há

01

-

-

1.1.Cargos Natureza Especial

não há

-

-

-

1.2.Grupo Direção e Assessoramento Superior

não há

-

-

-

não há

-

-

-

-

-

-

01

-

-

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício
Descentralizado

não há

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas

não há

1.2.4. Sem Vínculo

não há

-

-

1.2.5. Aposentados

não há

-

-

2. Funções Gratificadas

não há

04

-

-

2.1.Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

não há

04

-

-

2.2.Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

não há

-

-

-

2.3.Servidores de Outros órgãos e Esferas

não há

-

-

-

não há

05

-

-

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
Fonte: SAGEPE/MA-SIAPE/DW
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1.1.2. Demonstrativos das despesas com pessoal
Quadro 33 – Despesas do pessoal
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos
e Vantagens
Fixas

2017
Exercícios
2016

-0-0-

Exercícios

2017 12.845.195,61
2016 12.233.519,63

Exercícios

2017
2016

-0-0-

Exercícios

2017
2016

-0-0-

Exercícios

2017
2016

-0-0-

2017 307.986,00
2016 293.320,00
Fonte: SAGEPE/MA-SIAPE/DW
Exercícios

Despesas Variáveis
Retribuições Gratificações

Adicionais

Benefícios
Indenizações Assistenciais e
Previdenciários

Demais
Despesas
Variáveis

Membros de poder e agentes políticos
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada
22.870,97
14.025.101,20 1.176.839,89 3.141.483,00
4.776.988,97
-021.387,37
13.357.239,24 1.120.799,90 2.991,888,58
4.549.513,31
-0Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada
-0254.124,61
-0-0-0-0-0242.023,44
-0-0-0-0Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
-022.085,35
-0-0-0-0-021.033,67
-0-0-0-0Servidores cedidos com ônus
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0Servidores com contrato temporário
-0-0817,60
-030.287,25
-0-0-0778,67
-028.845,00
-0-0-0-

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

-0-0-

-0-0-

0,00
0,00

5.769,88
5.495,13

253.084,06
241.032,44

36.247.333,58
34.520.515,60

-0-0-

-0-0-

254.124,61
242.023,44

-0-0-

-0-0-

22.085,35
21.033,67

-0-0-

-0-0-

-0-0-

-0-0-

-0-0-

339.090,85
322.943,67
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1.1.3. Gestão de riscos relacionados ao pessoal
Mantém-se as mesmas informações relatadas nos relatórios anteriores,
quais sejam: Nesta área, os riscos voltam-se, como já vem sendo reiteradamente relatado
em Relatórios de Gestão de exercícios anteriores, principalmente para a enorme carência
de servidores bem como o elevado número de pessoas com tempo para aposentar-se, além
da ocorrência maior de afastamentos por doenças o que pode, eventualmente, ocasionar
riscos relacionados à insuficiência do quadro funcional para dar cumprimento a todas as
atribuições institucionais. Além disto, o número de óbitos anuais encontram-se em uma
escala ascendente por força das patologias próprias da idade bem como da situação
financeira que a cada dia vem se tornando mais crítica, já ocasionando a impossibilidade
de tratamentos por meio de planos de saúde, posto que inúmeros servidores não mais
puderam arcar com tais despesas em face da perda do poder aquisitivo ao longo dos
últimos anos.
A situação tende a agravar-se a cada ano, tendo em vista que alguns servidores
serão forçosamente aposentados compulsoriamente, sem que haja uma perspectiva de
renovação dos quadros. Em razão disso, perde-se consideravelmente a memória
institucional, além da grande gama de experiência inerente a cada servidor. São saberes
e conhecimentos que não estão sendo repassados para gerações futuras de servidores por
força da ausência de contratação de pessoal pelo governo federal, em que pese as
inúmeras manifestações desta SUEST-MA, à Presidência da Funasa, a quem compete
buscar junto aos órgãos responsáveis, soluções para esse grave problema que poderá levar
a uma paralização das atividades por falta de pessoal em um futuro bem próximo.
Também tem pesado como causa desse tipo de situação, a ausência de um
plano de cargos e salários, tanto para garantir a sobrevivência e um mínimo de lazer aos
servidores, quanto para que a carreira nesta instituição se torne mais atrativa, posto que,
até os servidores que são contratados temporariamente continuam a participar de
concurso onde as condições de trabalho sejam melhores, ocasionando a demissão à
pedido, dos poucos recursos humanos que são contratados.
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1.1.4. 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 34 – Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome:FUNASA/SUEST/MA
UG/Gestão:255010

CNPJ:26.989.350.007/01
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação
do Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

2013

V

O

02/2013

1.029.232/0001-99
SH VIGILÂNCIA

2016

L

O

03/2016

10.343.472/0001-09
LOKSERV

Período Contratual de
Execução das Atividades
Contratadas
Início

Fim

22.04.2017

01.11.2017

Nível de Escolaridade Exigido
dos Trabalhadores
Contratados
F
P

M
C

Sit.

S

P

C

P

C

21.04.2018

25

25

P

31/10/2018

13

13

P

Observações:
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.

Quadro 35– Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante
Nome: FUNASA/SUEST/MA
UG/Gestão:255010

CNPJ:26.989.350/0007-01
Informações sobre os Contratos

Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação
do Contrato

Empresa Contratada
(CNPJ)

Início
2017

2017

12

4-5

O

O

Nível de Escolaridade
Exigido dos
Trabalhadores
Contratados

Período Contratual de
Execução das
Atividades
Contratadas
Fim

F
P

M
C

Sit.

S

P

C

P

C

08/2017

11.873.594/0001-61
ARE SERVIÇOS

24/08/2017 23/08/2018

02

02

A

07/2017

23.098.439/0001-02
INFINITY
LOCAÇÃO

24/08/2017 23/08/2018

08

08

A
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2015

4

O

01/2015

11.794.559/0001-57

LEGENDA
Área:
1. Segurança;
2. Transportes;
3. Informática;
4. Copeiragem;
5. Recepção;
6. Reprografia;
7. Telecomunicações;
8. Manutenção de bens móveis
9. Manutenção de bens imóveis
10. Brigadistas
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
12. Outras

23.03.2015 22.03.2017 01

01

01

01

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S)
Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E)
Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C)
Efetivamente contratada.

4.1,4,2 Contratação de Estagiários-2017/2018

Quadro 36 – Composição do Quadro de Estagiários

Nível de escolaridade
1.

2.

E

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

Despesa no exercício

3º Trimestre

4º Trimestre

(em R$ 1,00)
69.964,79

Nível superior

-

14

14

14

1.1 Área Fim

-

-

-

-

1.2 Área Meio

-

14

14

14

69.964,79

Nível Médio

-

03

09

10

52.904,06

2.1 Área Fim

-

-

-

-

2.2 Área Meio

-

03

09

10

52.904,06

-

122.868,85

3. Total (1+2)
Fonte: SAGEPE/MA-SIAPE/DW

4.1.5 Indicadores Gerenciais sobre a Gestão de Pessoas

Mantem-se as mesmas informações apresentadas no Relatório de Gestão
2016 em virtude dos indicadores ainda não terem sido formalizados efetivamente. Os
indicadores gerenciais sobre gestão de pessoas já foram estabelecidos pela Presidência
desta Fundação, quais sejam:
 turnover;
 absenteísmo;
 reposição da força de trabalho;
 desenvolvimento;
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desenvolvimento de competências gerenciais; e
percentual de estágios utilizados

1.2. Gestão do Patrimônio e da Infraestrutura
1.2.1. Gestão da Frota de Veículos Própria e Terceirizada

A frota de veículos da Funasa/SUEST-MA, é composta por 12 (doze)
veículos, seu uso, segue o disposto na Lei nº 1081 de 13/04/50, Decreto nº 6.403/08 e
Instrução Normativa STLI/MPOG nº 3,de 15 de maio de 2008. Diante da missão
institucional da Funasa, de promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações
de saneamento e saúde ambiental, e voltada aos municípios com menos de 50.000
(cinquenta mil) habitantes, a necessidade de uma frota de veículos em condições de
atender esta demanda, torna-se evidente. O estado do Maranhão ocupa uma área de 331
935,507 km², conta atualmente com 217 (duzentos e dezessete) municípios. Sendo boa
parte destes, alvos da missão institucional da Funasa.
a) Distribuição de veículos da frota segundo sua classificação.
A SUEST-MA conta atualmente com 12 (doze) veículos assim distribuídos
:
Quadro 37. Distribuição da frota de veículos SUEST-MA
GRUPO

UTILIZAÇÃO
Transporte
coletivo
No transporte de
carga e realização Transporte
de
atividades carga leve
específicas

CARACTERÍSTICAS

Peugeot
URQCA

QUANTIDADE

TOTAL

02

02

01
09

10

12

12

Furgão

Pick-up 4x4 Ranger
de Pick-up L-200 4x4

TOTAIS
Fonte : WWW.sis.funasa.gov.br/sicotweb

b) Média de Anual quilômetros rodados por grupos de veículos

Quadro38 Média Anual quilômetros rodados por grupos de veículos
Grupo

Utilização
Transporte
coletivo
No transporte de Transporte
carga e realização carga leve

Características
Peugeot Furgão URQCA
de Pick-up 4x4 Ranger
Pick-up L-200 4x4

Media
Anual

Média
Mensal

8.607

1.434,5

12.963,2

1,081,1

70

de
atividades
específicas

177.094

TOTAIS

14.757

Fonte : WWW.sis.funasa.gov.br/sicotweb
c) Idade Média

da Frota por grupo de veículos

Quadro 39 - Idade Média da Frota por grupo de veículos

GRUPO

UTILIZAÇÃO
Transporte
coletivo
No transporte de
carga e realização Transporte
de
atividades carga leve
específicas

CARACTERÍSTICAS

IDADE MÉDIA

Peugeot Furgão URQCA

5 anos

Pick-up 4x4 Ranger
de Pick-up L-200 4x4

7 anos

Fonte : WWW.sis.funasa.gov.br/sicotweb
d) Custos

Operacionais Anuais por grupo de veículos ( manutenção, combustíveis e
lubrificantes e seguros obrigatórios) em R$.
Quadro 40 Custos Operacionais Anuais por grupo de veículos ( manutenção, combustíveis e
lubrificantes e seguros obrigatórios) em R$.
Grupo

Características
Peugeot
URQCA

Manutenção
Furgão

Pick-up 4x4 Ranger
Pick-up L-200 4x4
Pick-up Frontier

TOTAIS GERAIS

14.017,00
95.312,00

109.329,00

Seguro
Obrigatorio

Combustível

TOTAL

208,52

6.966,02

21.191,54

708,10

51.488,23

147.508,33

916,62

58.454,25

168.699,87

Fonte : WWW.sis.funasa.gov.br/sicotweb

e) Plano de substituição da frota.
A vida útil de um veículo, que vai do início de sua utilização até o
momento em que deixe de estar operacionalmente ativo, pode ser prolongada
indefinidamente, enquanto houver peças de reposição que permitam manter sua
funcionalidade. Ela vai depender de fatores diversos como a qualidade intrínseca do
veículo, o grau de utilização do bem, o tipo e a qualidade da manutenção, o nível de
deterioração, o obsolescência, o tipo de pavimentação, a adequação do veículo, o zelo do
condutor, dentre outros
A administração publica, na atualidade, baseia-se no princípio da
eficiência. Portanto todo esforço para que se possa aumentar a produtividade é desejável,
pois sobram verbas para aplicação em outras atividades mais essenciais ou pode-se
diminuir o ônus da carga tributária sobre os contribuintes.
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Neste contexto, acreditamos que em razão do uso dos veículos da nossa
frota, aliado ao tempo de vida útil dos mesmos, haverá sim a necessidade de substituição
de alguns destes veículos no próximo ano. A forma como serão adquiridos estes veículos,
dependerá da disponibilização de recursos para tal fim.
Alguns veículos foram substituídos em razão de terem se tornado
antieconômicos, por outros doados pela SUEST-RJ. Os veículos movidos a gasolina,
serão incluídos no rol de veículos a serem doados ou alienados para fins de leilão pelo
mesmo motivo, a anti economicidade.
f) O controle de uso dos veículos da SUEST-MA:
O controle é realizado através dos boletins de tráfego (BDT’s), que após
devidamente preenchidos pelos condutores após suas atividades diárias, é entregue no
setor de transportes (SOTRA), onde é conferido e lançado no sistema de Controle de
Transportes via Web (SICOTWEB) para acompanhamento on-line dos órgãos de controle
interno e externos. A frota de veículos da Funasa/SUEST-MA, cujo uso, segue o disposto
na Lei nº 1081 de 13/04/50, Decreto nº 6.403/08 e Instrução Normativa STLI/MPOG nº
3,de 15 de maio de 2008.
4.2.2. Política de Destinação de Veículos Inservíveis ou Fora de Uso e Informações
Gerenciais sobre Veículos nessas Condições
Os veículos considerados inservíveis foram leiloados conforme processo nº
25170.003.402/2016-19, sendo vendidos 71 (setenta e um) veículos, cujo valor
arrecadado foi de R$ 231.400,00 (Duzentos e trinta e um mil e quatrocentos reais
4.2.3 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
4.2.3.1 – Estrutura de Controle e de gestão do Patrimônio no Ambito a UPC
Quadro 41 - Distribuição Geográfica dos imóveis da União

LOCALIZAÇÃO
GEOGRÁFICA
BRASIL
UF-MA

AÇAILÃNDIA
AMARANTE
ARAGUANÃ
BACABEIRA
BARRA DO CORDA
CAMPESTRE
CAPINZAL DO NORTE
CAROLINA
CAXIAS
CIDELÃNDIA
CODÓ
ESTREITO
IMPERATRIZ

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA
UNIÃO DE PROPRIEDADE DA UJ
EXERCÍCIO 2017
EXERCÍCIO 2016
Informação do
Relatório de
Gestão da
SUEST

Informação
do
SPIUNET(
RIP)

05
02
05
01
04
01
02
04
06
02
04
03
02

05
02
05
01
04
01
02
04
06
02
04
03
02

Informação
do Relatório
de Gestão da
SUEST
07
02
05
01
04
01
02
04
06
02
04
03
02

Informação
do SPIUNET(
RIP)
02
01
00
00
01
00
00
02
00
00
01
01
00
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ITINGA DO MARANHÃO
JENIPAPO DOS VIEIRAS
MARANHÃOZINHO
ZÉ DOCA
NOVA OLINDA DO
MARANHÃO
PEDREIRAS
PINHEIRO
VIANA
PORTO FRANCO
COROATÁ
ROSÁRIO
SÃO FRANCISCO DO
BREJÃO
SÃO JOÃO DO PARAÍSO
SÃO JOÃO DO SÓTER
SÃO JOÃO DOS PATOS
SÃO LUIS
SÃO PEDRO DA ÁGUA
BRANCA
SÍTIO NOVO DO MARANHÃO
PINDARÉ-MIRIM
VILA NOVA DO SMARTÍRIOS
SÃO BENTO
PRIMEIRA CRUZ
MONÇÃO

02
01
01
04
03

02
01
01
04
03

02
01
01
00
03

00
00
00
00
00

02
01
01
01
01
04
01

02
01
01
01
01
04
01

02
02
00
01
01
04
01

02
02
00
00
01
01
00

01
01
01
03
05

01
01
01
03
05

01
01
00
03
05

00
00
00
02
00

01
01
02
01
01
01

01
01
02
01
01
01

01
00
02
00
01
00

00
00
00
00
00
00
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Quadro 42. Imóveis sob a responsabilidade da UPC, Exceto Imóvel Funcional
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UG

255010/MA

RIP

0114 00011.500-9

Regi
me

Estado de
Conserva
ção

Valor do Imóvel
Valor
Histórico

Data da
avaliação

Valor
reavaliado

5

Regular 



06/06/2015

165.161,20



03/09/2015

197.042,10
296.187,60

255010/MA

0116 00003.500-1

5

Regular 

255010/MA

0140 00003.500-4

5

Regular 



04/09/2015

255010/MA

0142 00001.500-0

5

Regular 



09/09/2015

5

Regular 



22/05/2015

73.699,35



06./09/2015

113.157,45
76.890,00

255010/MA

0142 00003.500-0

255010/MA

0150 00001.500-0

5

Novo

255010/MA

0150 00003.500-1

5

Novo





03./06/2015

255010/MA

0174 00003.500-9

5

Regular 



06/06/2015

255010/MA

0174 00005.500-0

5

Regular 



18/08/2017

142.339,65

5

Regular 



03/07/2015

138.520,31



08/09/2015

660.306,41

0178 00001.500-0

255010/MA

0194 00003.500-3

5

Novo

255010/MA

0202 00006.500-4

5

Novo





09/06/2015

541.760,76

255010/MA

0202 00008.500-5

5

Regular 



08/06/2015

41.953,35

255010/MA

0230 00001.500-2

5

Regular 



10/09/2015

133.708,69

5

Novo





29/05/2015

153.583,70



09/09/2015

277.042,76

0234 00001.500-5

Instalaç
ões

1.665.257,12



255010/MA

Imóvel

1.407.890,88



255010/MA

Desp. Manut. no
exercício

255010/MA

0236 00001.500-1

5

Regular 

255010/MA

0240 00001.500.0

5

Novo





08/06/2015

3.452.640,60

255010/MA

0264 00001.500.7

5

Novo





06/09/2015

152.203,07

255010/MA

0264 00003.500-8

5

Novo





06/09/2015
09/06/2015
09/06/2015

168.000,00

152.203,07

255010/MA

0711 00009.500-1

5

Regular



255010/MA

0711 00016.500-0

5

Novo



255010/MA

0731 00079.500.8

5

Regular

05/05/2015

2.149.157,90

255010/MA

0731 00086.500-6

5

Regular

27/05/2015

54.222,50

255010/MA

0731 00088.500-7

5

Regular

27/05/2015

43.878,40

255010/MA

0731 00090.500-8

5

Sem valor

27/05/2015

9.187,20

255010/MA

0753 00009.500-7

5

Regular

05/05/2015

255010/MA

0753 00010.500-2

5

Regular

05/05/2015

31.430,97

255010/MA

0753 00014.500-4

5

Rep.imp.s

03/06/2015

30.828,60

255010/MA

0753 00016-500-5

5

Regular

05/05/2015

197.165,40

255010/MA

0757 00069.500-7

5

Regular

13/09/2015

62.245,82

255010/MA

0757 00071.500-8

5

Regular

07/05/2015

48.225,17

255010/MA

0757 00075.500-0

5

Regular

05/05/2015

255010/MA

0757 00077.500-0

5

Novo

07/05/2015

69.507,53

255010/MA

0757 00079.500-1

5

Rep. Imp.s

07/05/2015

18.099,48

255010/MA

0757 00081.500-2

5

Regular

07/05/2015

70.578,37

255010/MA

0763 00011.500-5

5

Regular

05/05/2015

4.570.099,40

255010/MA

0763 00024.500-6

5

Regular

18/08/2017

607.591,91

255010/MA

0763 00026.500-7

5

Regular

05/05/2015

2.499.733,90

255010/MA

0763 00030.500-9

5

Novo

09/06/2015

244.363,54

2.537.127,70

680.022,60

91.165,26
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255010/MA

0769 00014.500-0

5

Regular

03/09/2015

232.245,60

255010/MA

0803 00304.500-0

5

Regular

10/09/2015

1.434.730,30

255010/MA

0803 00308.500-2

5

Regular

19/06/2015

95.305,48

255010/MA

0837 00009.500-1

5

Regular

06/09/2015

105.756,83

255010/MA

0861 00008.500-9

5

Regular

05/05/2015

275.823,84

255010/MA

0861 00009.500-4

5

Regular

05/05/2015

723.974,52

255010/MA

0867.00002.500-5

5

Regular

07/06/2015

231.212,00

255010/MA

0869 00021.500-5

5

Regular

10/09/2015

1.973.102,60

255010/MA

0877 00233.500.9

5

Regular

08/06/2015

1.577.892,00

255010/MA

0885 00009.500-1

5

Regular

18/08/2017

902.298,46

255010/MA

0891.00005.500.4

5

Ruim

03/09/2015

255010/MA

0907 00003.500-3

5

Regular

09/06/2015

575.210,00

255010/MA

0919 00006.500-3

5

Regular

05/09/2015

148.743,20

255010/MA

0921 00548.500-2

5

Regular

03/09/2015

1.166.167,40

255010/MA

0921 00549.500-8

5

Regular

03/09/2015

596.745,00

255010/MA

0921 897.500-0

5

Regular

03/09/2015

3.582.003,00

255010/MA

0929 00003.500-4

5

Regular

07/05/2015

159.889,00

255010/MA

0949 00002.500-3

5

Regular

09/06/2015

2.537.127,70

255010/MA

0961 00016.500-9

5

Regular

255010/MA

0961 00017.500-4

5

Regular

08/06/2015

1.926.661,80

255010/MA

0961 00106.500-8

5

Regular

09/09/2015

78.432,12

255010/MA

0963 00005.500-5

5

Regular

05/05/2015

3.127.600,00

255010/MA

1287 00010.500-0

5

Regular

09/06/2015

3.036.035,60

TOTAL:

67.877,60

1.697.945,60

21/06/2000

50.276.959,37

A Linkdata encaminhou pastas nas quais foi localizada escritura de um
imóvel pertencente a esta Suest-MA, no município de Primeira Cruz, totalizando 83
(oitenta e tres) imóveis, sendo que apenas 22(vinte e dois) estão registrados no SPIUnet,
conforme dados atualizados na planilha acima descrita. Convém ressaltar, que tratam-se
de imóveis oriundos de duas instituições, que atuavam em atividades diferentes e
possuíam uma abrangência em quase todo o Estado do MA, principalmente em pequenas
localidades. Esta é uma das razões que dificultam e/ou inviabilizam a regularização dos
mesmos até a presente data.

4.2.3.2 Despesas de manutenção e a qualidade dos registros contábeis relativamente
aos imóveis
NÃO SE APLICA A ESTA UPC

4.2.3.3 Riscos relacionados à gestão dos imóveis e os controles para mitigá-los
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Foi firmado o contrato nº 009/2014, pela Funasa/Presidência com a
empresa Linkdata com o objetivo de resolver todas as pendências com relação aos
imóveis de cada Suest do Brasil e logo que forem adotadas as medidas nesta
Superintendência, o sistema será devidamente atualizado e os riscos poderão ser
identificados, monitorados bem como serão adotadas as providências necessárias para
mitigá-los. Portanto, mantem-se as mesmas observações acerca do assunto, as quais estão
sendo tratadas principalmente pelo nível central.

4.2.4 Cessão de Espaços Físicos e Imóveis a Órgãos e Entidades Públicas ou
Privadas
Foi cedido o prédio localizado na Jordoa, em São Luís – MA, para a Secretaria
Especial de Atenção à Saúde Indígena do Ministério da Saúde.

4.2.5 Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros
NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NESTA UNIDADE

4.2.6 Informações sobre a Estrutura Física
Mantem-se as mesmas informações prestadas no Relatório de Gestão de
2016, quais sejam: “Foi firmado o contrato nº 009/2014, pela Funasa/Presidência com a
empresa Linkdata com o objetivo de resolver todas as pendências com relação aos
imóveis de cada Suest do Brasil e no final do exercício de 2015, mais precisamente no
dia 28 de outubro, este setor de patrimônio recebeu um quantitativo de 84 (oitenta e
quatro) pastas referente aos imóveis vistoriados e levantados pela empresa acima citada,
não conferindo com o nosso quantitativo que é de 82 (oitenta e dois) imóveis. Informo
ainda que este setor de patrimônio, iniciou uma análise minuciosa, conferindo pasta por
pasta encontrando diversas divergências com relação á metragem, endereços, quantidade
de imóveis, imóvel que não pertence a esta Suest/Ma. Foi encaminhado, em 2016, ao
Setor de Patrimônio (SEPAT), em Brasília, um relatório minucioso de todo o trabalho
realizado pela Linkdata, nesta Suest/Ma, no sentido de que seja feito um novo
levantamento dos nossos imóveis, acompanhado por um servidor do setor de patrimônio,
com objetivo de sanar referidas pendências.”

4.3

Gestão da Tecnologia da Informação

As Superintendências Estaduais não tem responsabilidade sobre a Gestão
de Tecnologia de Informação (TI), portanto, considerar neste item o termo: ”NÃO SE
APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA”.
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5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.
5.1. Canais de acesso do cidadão

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




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

formas:
1. Por meio digital, com o cadastramento de pedido no Sistema Eletrônico do
Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), desenvolvido pelo Ministério da
Transparência e Controladoria Geral da União (CGU) para concentrar e controlar
os pedidos de acesso à informação no âmbito do Poder Executivo Federal, no qual
o cidadão se cadastra para poder solicitar informações públicas de qualquer órgão
do Poder Executivo Federal no endereço eletrônico https://esic.cgu.gov.br/;
2. Através do e-mail sic@funasa.gov.br. Porém, neste caso, a demanda ainda deve
ser cadastrada no e-SIC, para efeitos de registro e de estatística do Ministério da
Transparência e Controladoria Geral da União (CGU); e
3. Pessoalmente, por meio de requerimento em formulário próprio, feito junto à
unidade física do SIC-Funasa, situada no Edifício PO 700 - Setor de Rádio e
Televisão Norte (SRTVN) - Quadra 701 - Lote D - 1º andar – Ala Sul - Asa Norte
- Brasília/DF - CEP: 70.719-040 - Telefone: (61) 3314-6121.
Ressalte-se que o SIC Funasa, em que pese estar localizado em Brasília, tem
por atribuição atender aos pedidos de informação oriundos de todas as 26
Superintendências Estaduais da Funasa.
Desta forma, no ano de 2017, informa-se que a Funasa recebeu 312 (trezentos
e doze) pedidos de acesso à informações, contando com uma média mensal de 26 pedidos,
segundo o relatório gerado pelo eSIC, o qual encontra-se postado no site institucional, no
endereço eletrônicohttp://www.funasa.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic. Em
comparação ao ano de 2016, houve um aumento de 78% nas demandas, as quais
contabilizaram 175 (cento e setenta e cinco) naquele ano anterior, segundo registros do
e-SIC, também disponíveis no site da Funasa.
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Em relação a canais para denúncias, informa-se que a Fundação Nacional de
Saúde (Funasa) não dispõe, no momento, de Ouvidoria em sua estrutura organizacional.
Além disso o SIC-Funasa cuida, tão somente, dos pedidos de acesso à informações. Sendo
assim, qualquer apresentação de denúncias, solicitações, sugestões, reclamações e elogios
referentes aos seus serviços ou agentes devem ser encaminhados para os emails das
respectivas áreas específicas, a depender do assunto. Caso deseje, o usuário pode ainda
cadastrar seu pedido no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouve),
gerenciado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União
(https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx), o
qual as encaminhará aos cuidados da Funasa. Caso opte por entrar em contato direto com
as áreas específicas da Funasa, o requerente pode enviar mensagem para os emails
constantes na página eletrônica da seção de ouvidoria do site institucional
(www.funasa.gov.br/ouvidoria). São eles:
Comissão de Ética: comissaoetica@funasa.gov.br
Corregedoria: coreg@funasa.gov.br
Auditoria: auditoria@funasa.gov.br
Gestão de Pessoas: cgerh@funasa.gov.br
Comunicação Social: imprensa@funasa.gov.br
A Funasa também disponibliza, como canal para para manifestação do
cidadão, as ferramentas do seu ecossistema de comunicação digital, formado, além do
site oficial, pelos perfis institucionais em redes sociais on-line, com contas abertas à
comentários, cadastradas nas seguintes plataformas:







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

Por fim, outro mecanismo de interação com a instituição seria o contato direto
com os gestores, por meio de ligação telefônica ou envio de email. A relação de
autoridades, conhecida como “Quem é Quem”, a qual contém telefones, endereços e emails dos ocupantes dos principais cargos, até o 5º nível hierárquico, conforme determina
o Guia de Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal, 5ª
versão (maio/2017), do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União
(CGU), encontra-se disponível na seção de Acesso à Informação do site, podendo ser
consultada diretamente no endereço eletrônico http://www.funasa.gov.br/relacao-deautoridades.
Ressaltando-se que todos esses mecanismos foram implantados pelo nível
central, sendo que os mesmos permitem sua utilização para todas as Superintendências
Regionais da Funasa.
5.2 Carta de Serviços
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A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) disponibiliza, por meio de acesso ao
item de menu “serviços”, constante no menu superior da home page (página inicial) do
seu site oficial (www.funasa.gov.br), um portfólio com as principais ações e programas
que fazem parte das competências do órgão. O documento apresenta informações sobre:
 Sistemas de Abastecimento de Água (SAA)
(http://www.funasa.gov.br/sistema-de-abastecimento-de-agua);
 Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES)
(http://www.funasa.gov.br/sistema-de-esgotamento-sanitario);
 Cooperação Técnica
(http://www.funasa.gov.br/cooperacao-tecnica);
 Estudos e Pesquisas
(http://www.funasa.gov.br/estudos-e-pesquisas);
 Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD)
(http://www.funasa.gov.br/melhorias-sanitarias-domiciliares);
 Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas (MHCDC);
(http://www.funasa.gov.br/melhorias-habitacionais-para-o-controle-da-doenca-dechagas);
 Resíduos Sólidos
(http://www.funasa.gov.br/residuos-solidos);
 Saneamento Rural
(http://www.funasa.gov.br/acoes-de-saneamento-rural-funasa);
 Ações Estratégicas em Saúde Ambiental
(http://www.funasa.gov.br/web/guest/acoes-estrategicas-em-saude-ambiental);
 Atuações em Desastres Ocasionados por Inundações
(http://www.funasa.gov.br/web/guest/atuacao-em-desastres-ocasionados-porinundacoes);
 Projetos de Laboratórios
(http://www.funasa.gov.br/projetos-de-laboratorios);
 Programa Nacional de Controle da Qualidade da Água (PNCQA)
(http://www.funasa.gov.br/pncqa); e
 Educação em Saúde Ambiental.
(http://www.funasa.gov.br/web/guest/educacao-em-saude-ambiental);
Em seu escopo, o portfólio o especifica o que é cada programa e quais os seus
objetivos, além de apontar para um link de acesso para mais informações. E nesse
ambiente, os programas trabalhados por cada Superintendência são identificados com
vistas à propositura de celebração de instrumentos de repasse ou outras ações pertinentes.
5.3 Aferição de grau de satisfação dos usuários
As informações abaixo foram encaminhadas pela Presidência desta
Fundação, com o intuito de esclarecer a situação, tanto do nível central quanto do local
em se tratando desse tópico.
A Funasa não dispõe de ferramentas para Gestão de Relacionamento, a
exemplo de plataformas eletrônicas de CRM (Customer Relationship Management),
amplamente utilizadas pela iniciativa privada.
Neste contexto, o perfil institucional em redes sociais on-line funciona como
uma ferramenta para verificação de métricas e estatísticas sobre usuários dos serviços,
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além da tabulação de dados estatísticos gerados pelo e-SIC, além de análises pontuais. A
página da Funasa no Facebook, por exemplo, possui, aproximadamente, 27,3 mil
seguidores e o Twitter, 16,9 mil seguidores. Em relação à 2016, verificou-se que houve
um acréscimo no Facebook de, aproximadamente, 5% em relação ao número de
seguidores do último ano, com um alcance médio de mais de 3.000 seguidores por
postagem, segundo estatísticas da plataforma.
A equipe de comunicação social da Funasa está procurando
elaborar procedimentos e buscando outros mecanismos para medir a satisfação e ao
alcance de usuários em relação as ações das mídias sociais e ao site oficial, a exemplo da
configuração da ferramenta Google Analytics, para acompanhamento de dados
estatísticos sobre acessos ao site institucional.

5.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da
unidade
Os mecanismos de que trata o tópico acima encontram-se organizados e
estruturados de acordo com a Lei 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à
Informação (LAI), estabelece que as informações de interesse coletivo ou geral devem
ser divulgadas pelos órgãos públicos, espontânea e proativamente, independentemente de
solicitações, o que se configura na chamada “Transparência Ativa”. Além disso, seu art.
8º prevê um rol mínimo de informações que os órgãos e entidades públicas devem,
obrigatoriamente, divulgar nas suas páginas oficiais na internet, no menu de primeiro
nível, com o título “Acesso à Informação”, salvo aquelas cuja confidencialidade estejam
previstas em leis específicas.
Neste sentido, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em consonância com
o disposto no Guia de Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do Poder Executivo
Federal, 5ª versão, maio/2017, do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da
União (CGU), disponibilizou, ao longo do ano de 2017, no seu sítio institucional oficial,
na seção “Acesso à Informação” (http://www.funasa.gov.br/acesso-a-informacao), de
forma ativa e para consulta aberta pelos cidadãos, informações referentes a ações,
programas, legislação, licitações, contratações, convênios e editais, dentre outras de
interesse da sociedade, com vistas a promover a transparência pública do órgão. Os links
de referência são:
http://www.funasa.gov.br/site/acesso-a-informacao/
http://www.funasa.gov.br/institucional/
http://www.funasa.gov.br/agenda-de-autoridades/
http://www.funasa.gov.br/acoes-e-programas/
http://www.funasa.gov.br/participacao-social/
http://www.funasa.gov.br/auditorias/
http://www.funasa.gov.br/convenios-e-tranferencias/
http://www.funasa.gov.br/receitas-e-despesas/
http://www.funasa.gov.br/licitacoes-e-contratos/
http://www.funasa.gov.br/servidores/
http://www.funasa.gov.br/informacoes-classificadas/
http://www.funasa.gov.br/servico-de-informacao-ao-cidadao-sic/
http://www.funasa.gov.br/dados-abertos/
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http://www.funasa.gov.br/perguntas-frequentes/
Em 2017, além da transparência ativa, a Funasa também divulgou
informações, com o objetivo de atender ao princípio da publicidade do atos de gestão, por
meio de postagens de notícias e reportagens audiovisuais em seu site e nas mídias sociais
on-line, que podem ser consultadas nos endereços eletrônicos, já citados, dos perfis
institucionais da Funasa no Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, SoundCloud e Flickr.
Ressaltando-se mais uma vez, que a gestão de todos esses mecanismos é realizada pelo
nível central de tal forma a abranger todas as Unidades Locais.

5.5 Medidas para Garantir a Acessibilidade aos Produtos, Serviços e Instalações
A Superintendência Estadual da Funasa Maranhão busca cumprir as medidas
consignadas na Lei 10.098/2000 e no Decreto 5.296/2004 no que se refere ao ambiente
de circulação às suas dependências e no seu entorno, na adequação de corrimão nas
escadas, rampas de acesso, 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.
Considerando que o prédio onde funciona a sede da Funasa no estado do
Maranhão, foi construído no início da década de 1980, após o advento da legislação ora
em vigor, em 2017 iniciou-se a reforma e adaptação predial na qual todas as
recomendações e determinações acerca da acessibilidade estão sendo atendidas, conforme
Figura 2 Abaixo:
Figura 2 - Reforma e Adequação do Edifício Sede da SUEST-MA _
FUNASA
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Já na internet, a 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
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

6.1 Tratamento Contábil da Depreciação, da Amortização e da Exaustão de Itens do
Patrimônio e Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos
APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NAS NBC T 16.9 E 16,10
O texto abaixo reflete a situação macro, ou seja, trata-se de procedimentos
realizados pela Presidência da Funasa, sendo que o mesmo foi enviado às
Superintendências Estaduais para constarem nos Relatórios de Gestão 2017.
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 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 que estamos vinculados, na forma prevista no Decreto nº 93.872/86.
Os recursos financeiros oriundos da geração interna de receitas são
reconhecidos pelos valores das entradas líquidas de caixa, em sua maioria, resultantes da
alienação de bens móveis inservíveis ou antieconômicos.
Após o reconhecimento inicial, não foram realizadas avaliações
posteriores pela Funasa, no período das demonstrações contábeis, uma vez que os ativos
classificáveis como Disponibilidade não estão sujeitos a um risco significativo de
variação de valor e caracterizam-se pela liquidez imediata.
- Créditos e Obrigações
Os direitos, títulos de crédito e 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
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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 rédito em favor da entidade contra os potenciais devedores.
Os direitos, títulos de crédito e obrigações prefixadas devem ser avaliadas a
valor presente, os pós-fixados ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até
da data das Demonstrações Contábeis, conforme previsto no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - MCASP (Pág. 161).
Estoques
Os estoques foram reconhecidos com base no custo total de aquisição (custo
histórico), cujo consumo é reconhecido no resultado do período, conforme o princípio da
competência. Os bens de almoxarifado devem ser mensurados pelo custo médio
ponderado das compras, em conformidade com o inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64.
Não foram realizadas avaliações posteriores segundo o valor realizável
líquido para os itens que eventualmente sofreram perda de valor de realização no curso
normal das atividades, tampouco, quanto a prováveis perdas de estoques, caso existam
bens danificados.
Imobilizado
Bens Móveis
Os ativos imobilizados foram reconhecidos inicialmente com base no custo
total de aquisição, produção ou construção, incluindo os custos adicionais para colocálos em condição de uso.
Em 19 de setembro de 2016, data definida para a adoção inicial dos
procedimentos patrimoniais previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público – NBC TSP, com a realização da reavaliação dos bens móveis da
Instituição, mediante a contratação de serviço especializado.
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O método utilizado nesse trabalho é o Comparativo Direto de Mercado, em
que se apura o valor alcançado pelo bem avaliado a valor de mercado, com base no custo
de reposição. O valor de mercado consiste no valor estimado de um bem, sem considerar
os custos adicionais relativos ao comprador, aplicáveis aos valores finais da compra e
venda, tais como impostos, taxas, comissões, etc. A comparação é feita em ambiente de
mercado ativo ou semiativo, de forma a possibilitar a comparação direta ou ter suporte de
mercado para tal assertiva.
Nesse contexto, os bens foram valorados, com base no princípio da
substituição ou equivalência, mediante cotação de preços para cada item ou grupo de itens
específico, após as devidas inspeções.
As condições físicas de cada bem foram inspecionadas in loco,
individualmente, e registradas suas características físicas e operacionais, aspectos
relevantes à formação do valor e considerados todos os elementos necessários à sua
operação, verificando-se os seguintes itens:
a) Existência física do bem patrimonial, dentro da descrição e características técnicas
especificadas;
b) Estado de conservação/condições de manutenção; e
c) Condições operacionais.
Devido à reavaliação, os ativos foram reduzidos ao valor líquido contábil
(valor bruto deduzida a depreciação acumulada). Posteriormente, o valor resultante da
mensuração fora comparado ao valor líquido apurado, e majorado ou reduzido até se
chegar ao novo valor bruto dos ativos.
Os ajustes positivos e negativos resultantes da reavaliação foram
reconhecidos na conta "Ajuste de Avaliação Patrimonial" no Patrimônio Líquido, não
impactando o exercício vigente à época, por serem atribuíveis a exercícios anteriores,
conforme disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP
(Pág. 161).
Depreciação de Bens Móveis
A depreciação consiste no decréscimo patrimonial de bens tangíveis em
função do desgaste pelo uso, pela ação da natureza ou pela obsolescência tecnológica. O
cálculo do encargo da depreciação leva em consideração os fatores: custo total do ativo,
período de vida útil econômica, valor depreciável e valor residual.
A vida útil total dos bens reavaliados, período de tempo definido ou estimado
tecnicamente, durante o qual se espera obter fluxos de benefícios futuros de um ativo, foi
estimada em função de fatores técnicos, físicos, econômicos e de obsolescência, conforme
indicado nas seguintes publicações:
Tabela IV da "vida útil para cálculo de depreciação técnica e obsolescência",
publicada no livro Engenharia de Avaliações da Editora Pini. Essa tabela fora extraída do
livro Perry Chemical Handbook, 3ª Edição, página 1822.
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Tabela V "classificação genérica dos bens e depreciação (vida útil), publicada
no livro Engenharia de Avaliações, que foi obtida a partir do livro Assent Guideline
Classes, and Periods, Assent Depreciation Range - T.I.R., página 1088.
Tabela de vida útil de máquinas e equipamentos apresentada pelo Engenheiro
Vitor Carlos Fillinger no IX Congresso Panamericano de Avaliações realizado em São
Paulo, em agosto 1979.
A vida útil remanescente dos itens avaliados, ou seja, os anos dos quais se
espera geração de benefícios econômicos ou potencial de serviços para a entidade, foi
obtida subtraindo-se o total de anos de vida útil pelos anos de uso de cada item,
considerando as suas condições físicas, técnicas e operacionais, de forma a assegurar que
apresentam boas condições de manutenção, estado operacional e de conservação.
O valor residual dos bens reavaliados, montante líquido da alienação que a
entidade espera obter por um ativo no fim de sua vida útil econômica, permaneceu
inalterado e segue as orientações técnicas emanadas pelo Órgão Central de Contabilidade
da União, estabelecidas no Manual SIAFI.
Os bens que, considerando a sua data de aquisição e suas condições,
prescindiram de mensuração, tiveram suas vidas úteis e seus valores residuais definidos
com base no que predispõe a Macrofunção 020330 - Depreciação, Amortização e
Exaustão (Pág. 7-15), do Manual SIAFI.
Observando a uniformidade de procedimentos, utilizou-se o método das
quotas constantes para cálculo dos encargos de depreciação, de forma a propiciar
consistência e comparabilidade à informação contábil (vide Macrofunção 020330, pág.
16).
O consumo dos ativos imobilizados é reconhecido em conta redutora do Ativo
Imobilizado com contrapartida em conta de Variação Patrimonial Diminutiva (rédito),
observando-se o princípio contábil da competência.
Bens Imóveis
Os bens imóveis foram reavaliados segundo o método comparativo direto de
mercado, que consiste em identificar o valor de mercado mediante tratamento técnico dos
atributos comparáveis dos elementos patrimoniais. Ou ainda, dadas as suas características
peculiares, avaliados conforme o método involutivo, que identifica o valor de mercado
do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de
viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as
características do bem em avaliação, bem como as condições de mercado no qual está
inserido, considerando cenários viáveis para execução e comercialização do produto.
Para efeito de avaliação foram considerados:
a) 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;
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c) os desenhos (mapa, planta, croqui, fotos, etc);
d) as memórias de cálculo, dados amostrais e tabelas; e
e) as características e condições físicas dos bens;
Para efeito dos cálculos de avaliação não foi utilizado o fator comercial em
função dos imóveis serem públicos e institucionais. O objetivo deste trabalho é a
avaliação para fins de levantamento patrimonial.
Intangível
Intangíveis são ativos não monetários, sem substância física, identificável,
controlado pela entidade e gerador de benefícios econômicos futuros ou serviços
potenciais.
Informe-se que foi instituída uma equipe de profissionais para fazer o
levantamento e a avalição sobre a adequação de tais elementos à definição de ativo e se
atendem aos critérios de reconhecimento, de forma a definir o seu custo em bases
confiáveis, a estimativa dos benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros, bem
como as características de ativo intangível, tal qual: o período de vida útil, os critérios e
taxas de amortização e as eventuais perdas por imparidade.
Os ativos intangíveis podem ser reconhecidos de três forma (MCASP, Pág.
179):
- Aquisição separada;
- Geração interna;
- Aquisição por meio de transação sem contraprestação.
Após esse procedimento, os bens que se classificarem como intangíveis serão
reconhecidos e amortizados mensalmente, assim como as avaliações posteriores, pelo
método da reavaliação, segundo os critérios previstos no Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP).
Deve ser ressaltada a complexidade desse procedimento e a carência 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
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regimentalmente atribuídas, por diversos setores da Instituição, que carecem de ser
dotados de recursos humanos e materiais para a consecução desses trabalhos.
Bom exemplo é a reavaliação dos bens móveis e imóveis (Imobilizados) da
Fundação ter sido necessariamente executada mediante a contratação de serviços técnicos
profissionais junto à pessoa jurídica Linkdata Informática e Serviços S/A, inscrita sob o
CNPJ/MF nº 24.936.973/0001-3, 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.
6.2 Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade
O Sistema de Informações de Custos, instituído pela Portaria STN nº
157/2011, cria os órgãos Central e Setoriais de Custos, no âmbito do Poder Executivo
Federal, nos Ministérios e na Advocacia-Geral da União, pertencentes à estrutura da
Administração Direta.
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A criação da Seccional de Custos nas entidades da Administração indireta
depende de ato normativo do Órgão Superior ao qual se encontram vinculadas. Nesses
termos, a criação do setor na FUNASA está em fase de estudo e levantamento dos
recursos necessários à consecução da apuração dos custos dos programas e atividades
afeitas à Instituição. Pondere-se que a criação da unidade de custos requer a alteração da
estrutura regimental e a alocação de recursos materiais, bem como a requisição de pessoal
qualificado. Ante a situação acima, na qual se encontra inserida instância máxima desta
Fundação, evidencia-se que esta SUEST-MA depende do nível central para implantar tal
sistemática.
6.3 Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei 4.320/64 e Notas Explicativas
As demonstrações contábeis exigidas pela Lei nº 4.320/64 estão
disponíveis no Anexo I - Demonstrações Contábeis.
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7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

7.1.Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU
Quadro 43 - Deliberações do TCU que permanecem pendentes de cumprimento e atendidas
COMUNICAÇÃO RECEBIDA

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

STATUS

RESPONS
ITEM

IDENTIFICAÇÃO
DA SOLICITAÇÃO

ÁVEL

DETERMINAÇÃO / RECOMENDAÇÃO
DOCUMENTO

DATA

DOC. EXPEDIDO

DATA

PELA
IMPLEME

ATENDIMENTO/
PROVIDÊNCIAS

RESULTADOS

JUSTIFICATIVA

ADOTADAS

OBTIDOS

PARA O NÃO
ATENDIMENTO

NTAÇÃO

1

Ofício
3249/2016TCU/SECEXMA

Ofício
3249/2016TCU/SECE
X-MA

03.01.2017

2

Acórdão
733/2015TCU-2ª
Câmara, item
1.9.2

0265/2017TCU/SECE
X-MA

27.01.2017

3

Ofício
0332/2017TCU/SECEXCE

0332/2017TCU/SECE
X-CE

17.02.2017

Dilig. Saneamento de TCECOOPERSAT-CONTRATO
16/2002-envio de cópias e notas
fiscais e documentos de
comprovação da necessidade
dos setores Diesp-Diadm e Dsei
Notificação. Cumprimento do
Acórdão 733/2015-2ª(item
1.9.2)instaurar TCE e enviar à
CGU/DF-60 dias-CURURUPUTC/PAC 1773/08

Ofício 138
GAB/FUNAS
A/MA,

Dilig. Saneamento de TCEBREJO- 1439/06-562194-envio
de cópias das prestações de
contas e boletins de medições

ATENDIDA

12.01.1
7

Diesp,
Diadm
e Dsei

Envio da
documentação
solicitada

Atendida

Ofícios 0436 e 23.03 e
0764/GAB/FU 02.06.17
NASA/MA

Secov

Enviado o
Processo TCE
nº.
25170.000.89
5/2017-16 à
CGU

Atendida

Ofício
0433/GAB/FU
NASA/MA

Secov

Envio da
documentação
solicitada

Atendida

23.01.1
7
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4

Ofício
0443/2017TCU/SECEXCE

0443/2017TCU/SECE
X-CE

08.03.2017

Dilig. Saneamento de TCEBOM JESUS DAS SELVASanálise final da prestação de
contas apresentada
intempestivamente em 15.12.16

Ofício
0483/GAB/FU
NASA/MA

05.04.1
7

Diesp e
Secov

Realizada a
análise da
prestação de
contas

Atendida

5

Ofício
0814/2017TCU/SECEXCE

0814/2017TCU/SECE
X-CE

18.04.17

Of.
0826/GAB/FU
NASA/MA

26.06.1
7

Diesp E
Secov

Realizada a
análise
conclusiva

Atendida

6

Acórdão
3244/2014TCU-1ª
Câmara

1568/2017TCU/SECE
X-MA

12.05.17

Dilig TCU-Saneamento TCENova manifestação sobre
aspectos técnico e financeiro
após nova fiscalização in locoSÃO FRANCISCO-0357/05555318
Dilig TCU-Cumprimento
Acórdão 3244/14-1ª(1.9.2)retificou Acórdão
4416/14-1ª-análise conclusiva
contas 90 dias:2028/06,
1428/07, 0855/07, 0147/07;
análise conclusiva das contas
120
dias:1063/07.TIMON(medidas
adotadas)

Ofício
31.05.17
0760/GAB/FU
NASA/MA

Secov

Realizada a
análise
conclusiva

Atendida

7

Ofício
1193/2017TCU/SECEXCE

1193/2017TCU/SECE
X-CE

31.05.17

Dilig TCU- Saneamento TCE se as obras executadas
parcialmente estão atendendo os
objetivos -251/2009,65943.
BURITI/MA

Of.
07.07.17
0848/GAB/
SUEST/FUNA
SA/MA

Diesp

Encaminhada
manifestação
da área
técnica

Atendida
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8

Ofício
1974/2017TCU/SECEXMA

1974/2017TCU/SECE
X-MA

21.06.17

Dilig-TCU-Saneamento de
TCE-Informações sobre a
situação atual da análise da
prestação de contas;
manifestação conclusiva sobre
se a prestação de contas foi
apresentada dentro do prazo ou
não-BURITI-0082/09-708857

Of.0929/GAB/ 31.07.17
SUEST/FUNA
SA/MA

Enviadas as
informações
solicitadas

Atendida

9

Ofício
0927/2017/TCU/SECEXMS

0927/2017/TCU/SECE
X-MS

07.07.17

Dilig TCU-Saneamento TCEenviar análise da prestação
contas-Of.02, de 28.5.17-cd
anexo- SÃO PEDRO DOS
CRENTES-TC/PAC 0877/08

Of.01 SOAPO- 01.02.20
MA/SUEST18
MA-FUNASA

Concluída a
análise após
solicitação de
prorrogação
de prazo

Atendida

10

Ofício
1481/2017TCU/SECEXCE

1481/2017TCU/SECE
X-CE

04.07.17

Dilig TCU-Saneamento TCE -se
as obras executadas
parcialmente estão atendendo os
objetivos-PERI-MIRIMTC/PAC 688/11-671998-

Ofício
27.07.17
0914/GAB/SU
EST/FUNASA
/MA

Encaminhada
manifestação
da área
técnica

Atendida
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11

Ofício
1613/2017TCU/SECEXMA

1613/2017TCU/SECE
X-MA

14.07.17

Dilig TCU-Saneamento de
TCE-avaliar a possibilidade, ou
não, de aproveitamento dos
serviços parcialmente
executados para a conclusão da
obra-COELHO NETO-0804/07

Of.0944/GAB/ 07.08.17
SUEST/FUNA
SA/MA

12

Acórdão
6105/2017TCU-1ª
Câmara (itens
9.4.1 e 9.4.25)

3722/2017TCU

03.08.17

Cumprimento de Acórdão6105/2017-1ª Câmara - itens
9.4.1 à 9.4.2 - aposentadoria
Lenir Mohana Silva Lima julgada ilegal-notificar e cessar
pagamento

SAGEP não
informou até
o momento as
medidas
adotadas

13

Acórdão4979/2017TCU-1ª
Câmara -itens
9.3.1 à 9.3.5

3978/2017TCU-Sefip

16.08.17

Cumprimento de Acórdão4979/2017-1ª Câmara -itens
9.3.1 à 9.3.5, referente a
concessão de pensão e
aposentadoria -Flor de Maria da
Costa Macedo e Armando Costa
Macedo-notificar e cessar
pagamento; informar outras
ocorrências semelhantes; cópia
do processo de aposentadoria
25170.002.4009319;
esclarecimentos sobre
informação anterior diversa da
constante do siape.

SAGEP não
informou até
o momento as
medidas
adotadas

Encaminhada
manifestação
da área
técnica

Atendida
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14

Ofício
0689/2017TCU/SECEXSE

0689/2017TCU/SECE
X-SE

16.08.17

Dilig TCU-Saneamento TCEEnvio de planilha contendo os
serviços, informando desses
executados quantos passiveis de
aproveitamento-1798/2004 527538-SANTO AMARO/MA

Ofício
13.09.17
1068/GAB/SU
EST/FUNASA
/MA

Encaminhada
manifestação
da área
técnica

Atendida

15

Ofício
2902/2017TCU/SECEXMA

2902/2017TCU/SECE
X-MA

29.09.17

Dilig TCU-saneamento de TCEanálise conclusiva da
documentação inserida no
SINCOV-708857-convênio
83/09- BURITI/MA

Ofício 02
02.02.18
SOAPO/MA/S
UESTFUNASAMA,
solicitando
prorrogação de
prazo de 120
dias
(18.04.2018)

Realizada a
análise da
prestação de
contas,
contudo,
foram
notificados os
agentes
responsáveis
concedendo
prazo

Pendente

16

Ofício
3478/2017TCU/SECEXMA

3478/2017TCU/SECE
X-MA

30.11.17

AUDITORIA FISCALIS466/2017-Apresentação de
equipe e requisição de
documentos.PAC'S:57/10CENTRO NOVO;480/11;
BURITI BRAVO;511/11AMAPÁ DO MA; 733/11RIACHÃO.

Ofício
29.12.17
1396/GAB/SU
EST/FUNASA
/MA

Disponibiliza
da a
documentação
solicitada

Atendida
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17

Ofício de
Requisição nº.
01/fiscalis nº.
466/2017

Ofício de
Requisição
nº.
01/fiscalis
nº. 466/2017

30.11.17

AUDITORIA FISCALIS466/2017-informações sobre
estágio atual da obra e sobre
TCE’S. 24 PAC'S.

Of.
15.12.17
1366/GAB/SU
EST/FUNASA
/MA

Prestadas as
informações
solicitadas

Atendida
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4.2

Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno

A partir da criação do sistema Monitor desenvolvido pela Controladoria-Geral da União
(CGU) que permite o acompanhamento online das recomendações realizadas no âmbito do controle
interno do Poder Executivo Federal, por meio das ações de auditoria e fiscalização e a migração de
recomendações que anteriormente encontravam-se situadas no nível central por ser aquela instância
a repassadora de recursos relacionados aos convênios, bem como em razão de não termos alimentado
o mesmo no exercício em razão da inexistência de profissional habilitado para acesso ao sistema,
situação esta que foi parcialmente saneada agora em 2017, porém ainda carece de solução visto que
não há permissão para visualização e nem inclusão de informações desta SUEST, apesar dos perfis
terem sido solicitados junto à CGU. Esta situação já foi comunicada ao setor competente naquele
órgão, o qual está adotando as providencias necessárias que possibilitem a alimentação sistemática
do mesmo. Entretanto, no exercício de 2017 manteve-se a mesma situação, o que impossibilitou
qualquer tipo de monitoramento por parte desta Superintendência.
Em relação aquelas que migraram da presidência ainda não tivemos como verificar a
situação pontual de cada uma, sendo que a maioria continua na situação de pendente, sendo que como
o sistema gera um quadro no excel não é possível o lançamento do mesmo no presente relatório.

7.3. Medidas Administrativas para a Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário
Quadro 44 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2017

Não instauradas

Casos de dano
objeto de
Dispensadas
medidas
administrativ Débito
< R$
Prazo
as internas
75.000

> 10 anos
-

Tomadas de Contas Especiais
Instauradas 22
Não remetidas ao TCU
Não enviadas
Arquivamento

Outros Casos*
-

Recebimento
Débito

14

Não
Comprovaçã
o

Débito < R$
100.000

> 180 dias do
exercício
instauração*
**

Remetida
s ao TCU

* Cobranças administrativas concluídas no exercício.
** Instauradas e concluídas, encaminhadas à Auditoria Interna para posterior envio ao TCU.

PROCESSOS DE COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS REALIZADOS EM ANDAMENTO NO
EXERCÍCIO 2017
ITEM

SIAFI

Nª CV OU TC

ENTE CONVENIADO

1

589723

CV 0029/2006

SÃO MATEUS/MA

2

572204

CV 1890/2006

3

652262

4
5

VALOR -R$

DATA

SITUAÇÃO

14.000,00

16/05/2017

NÃO CONCLUÍDO

PERITORÓ/MA

32.000,98

18/04/2017

NÃO CONCLUÍDO

CV 1761/2008

BURITI BRAVO/MA

12.630,62

26/09/2017

NÃO CONCLUÍDO

652263

CV 1762/2006

BURITI BRAVO/MA

20.711,53

18/10/2017

NÃO CONCLUÍDO

555203

CV 0340/2005

GONÇALVES DIAS/MA

16.436,00

13/09/2017

NÃO CONCLUÍDO
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6

626322

CV 0855/2007

TIMON/MA

7

555268

CV 0351/2005

POÇÃO DE PEDRAS/MA

9

571042

CV 0763/2006

10

489422

CV 0861/2003

61.697,89

15/12/2017

NÃO CONCLUÍDO

1.201,56

30/08/2017

NÃO CONCLUÍDO

GODOFREDO VIANA/MA

71.428,57

13/12/2017

NÃO CONCLUÍDO

GUIMARÃES/MA

80.000,00

17/04/2017

NÃO CONCLUÍDO

310.107,15

7.4.Demonstração da conformidade do cronograma de pagamento de obrigações com o disposto
no art. 5º da Lei 8.666/1993
A Funasa observa o cronograma de pagamento das obrigações contratuais, podendo ser
observadas e comprovadas no SIAFI - Sistema de Administração Financeira.
7.5.Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas
pela desoneração da folha de pagamento
Não foi realizada revisão de contratos no exercício de 2017 pela SUEST-,MA.
7.6.Informações sobre as Ações de Publicidade e Propaganda

Esta Suest-MA mantém contrato com publicidade e propaganda apenas com a imprensa Nacional com vistas à
publicações regulamentares. Para tanto, o Contrato nº 04/2015 manteve-se em vigor.

8. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
No contexto de atuação desta fundação, com mais ênfase no exercício de 2017, foram
desenvolvidas ações de grande relevância para os municípios e suas respectivas populações Isto
porque, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) do Estado do Maranhão, por meio de
cooperação técnica com a Universidade Federal Fluminense (UFF), está oferecendo capacitação
técnica e assessoria para a elaboração das minutas dos Planos Municipais de Saneamento Básico em
118 municípios do Maranhão, com população abaixo de 50.000 habitantes, conforme Termo de
Referência da FUNASA (MS/2012). Sendo que, devido a complexidade dos trabalhos bem como as
dificuldades tanto técnicas quanto estruturais dos municípios envolvidos, os trabalhos continuam em
andamento e o prazo para conclusão foi prorrogado até 2019.
Em consonância com a necessidade da efetiva da população, nas tomadas de decisões,
neste processo, a mesma vem e deverá ocorrer em todas as fases de elaboração do PMSB, prevendose o envolvimento da sociedade durante a aprovação, execução, avaliação e revisão do Plano
Municipal de Saneamento Básico a cada quatro anos. Nesse contexto, foram firmadas parcerias de
grande relevância para o atingimento dos objetivos bem como ampliar a participação da sociedade
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bem como de órgãos estratégicos para a garantia do cumprimento das responsabilidades pelos
municípios. Essas parcerias foram firmadas com o Ministério Público Estadual, o qual promoveu
evento sobre o tema e acompanha rotineiramente o desenvolvimento dos trabalhos; as entidades
religiosas; as universidades, os órgãos envolvidos com saneamento, água e meio ambiente, dentre
outros.
A figura 2 abaixo apresenta os principais direcionamentos de elaboração do PMSB.

O Estado do Maranhão, com seus 217 municípios, apresenta uma economia
centrada na agricultura e pequenos negócios, em sua grande maioria. Esses aspectos resultam em
uma renda per capita baixa e capacidade de investimentos reduzida, ocasionando limitação em
infraestrutura e oferta de serviços públicos básicos. Investimentos em saneamento básico, tanto do
Governo Federal, como do Estadual são necessários.
A elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) é uma exigência
legal e estabelecida pelas seguintes Leis:
a) Lei Federal nº 11.445/07 (Lei de Diretrizes Gerais para o Saneamento), de 5 de janeiro de 2007,
que define as diretrizes nacionais e estabelece a Política Federal de Saneamento Básico, e de seu
Decreto de Regulamentação nº 7.217, de 21 de junho de 2010;
b) Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e de
seu Decreto de Regulamentação nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010;
c) Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que estabelece o Estatuto das Cidades.
A nova legislação promove a universalização na oferta dos serviços que compõem o
saneamento básico e o fortalecimento da cultura de planejamento municipal, melhorando-se assim, a
aplicação de recursos para se atingir as metas e objetivos traçados no PMSB.
Considera-se como uma das ações de extrema relevância a possibilidade de garantir
aos municípios a construção dos seus Planos Municipais de saneamento Básico de forma correta e de
acordo com a realidade de cada um. Além disto, o mesmo servirá como um instrumento de captação
de um maior aporte recursos destinados às ações de saneamento básico, cujos benefícios finais se
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constituirá na melhoria da qualidade de vida das populações, além do aumento da cobertura do
saneamento básico em nosso país.
Como já foi enfatizado nos Relatórios de Gestão de 2015 e 2016, os resultados das
atividades desenvolvidas pela SUEST-MA, não se resumem apenas aos números simples
apresentados como cumprimento das metas, eles se refletem de forma mais contundente, quando os
investimentos transferidos para os gestores locais são aplicados corretamente e se concretizam em
obras que se transformam em benefícios inestimáveis para as populações mais carentes, notadamente
aquelas que vivem nas zonas rurais dos municípios. Esses benefícios se traduzem para as pessoas que
são contempladas, em inclusão social, na melhoria da qualidade de vida, na redução das doenças
infecciosas e parasitárias e de veiculação hídrica, dentre outras.
A missão institucional da Funasa reflete um ideal que, caso possa se concretizar, será
um dos instrumentos mais valiosos para a gestão pública no contexto tanto social quanto
epidemiológico e ambiental em face das ações que fazem parte de suas responsabilidades. O grande
problema que se tem a enfrentar para o atingimento desses objetivos, consiste de forma mais
contundente, na carência de pessoal, ausência de uma política de Recursos Humanos, dentre outros.
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09. CONCLUSÃO

Considerando que todos os tópicos sob a responsabilidade da gestão local desta Fundação
Nacional de Saúde-MA, foram apresentados na forma da legislação vigente, cujo conteúdo expressa
a situação real da UPC, espera-se que tenham sido atendidas a contento todas as informações
necessárias à avaliação da regularidade da gestão.
Em que pese as inúmeras dificuldades relacionadas ao longo deste Relatório,
principalmente aquelas relacionadas à carência de Recursos Humanos, com muito esforço, dedicação
e compromisso, buscou-se o atingimento dos objetivos propostos, sendo que na área de saneamento
ambiental as metas foram expressivas e superaram as expectativas programadas.
Ao demonstrar a situação institucional no tocante aos recursos humanos escassos, buscase também, sensibilizar esse órgão de controle para que, utilizando-se dos mecanismos de atuação
junto aos órgãos responsáveis pela garantia de pessoal suficiente para as instituições poderem
desenvolver suas missões com eficiência e eficácia, possa recomendar a garantia de um concurso para
recomposição/reposição da força de trabalho desta Fundação.

São Luís,Ma., 29 de março de 2018
Marco André Campos da Silva
Superintendente Estadual da Funasa - Maranhão
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FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Setor de Rádio e Televisão Norte (SRTVN) - Quadra 701 - Lote D, Edifício PO 700 - Bairro Asa Norte,
Brasília/DF, CEP 70719-040
Telefone: (61) 3314-6619 e Fax: @fax_unidade@ - http://w w w .funasa.gov.br/

DECLARAÇÃO

Processo nº 25100.001495/2018-24
Interessado: Evanice Camargo Cardoso
Declaração do Contador com ressalvas sobre a fidedignidade das demonstrações contábeis
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UPC)
Fundação Nacional de Saúde - Superintendência Estadual do Maranhão

Código da UG
255010

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e
Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico),
regidos pela Lei n.º 4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da
unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:
a) Inexistência de profissional de contabilidade na UF da UG;
b) Acompanhamento contábil realizado a distância, com base nos demonstrativos contábeis da UG
executora.
c) Inconsistências nos saldos das contas contábeis de Bens Móveis, que apresentam divergência em
comparação aos Relatórios de Movimentação de Bens e/ou Imóveis encerrados em 31 de dezembro de 2017,
importando a existência de distorção relevante no Ativo Imobilizado da unidade, assim como nas respectivas
depreciações acumuladas.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Brasília - DF
Data
Contador Responsável

Evanice Camargo Cardoso

CRC nº

31.01.2018
DF-004763

Documento assinado eletronicamente por Evanice Camargo Cardoso,
Chefe de Setor, em 06/02/2018, às 15:26, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.funasa.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0046736 e o código CRC CE2BD4A4.

Referência: Processo nº 25100.001495/2018-24
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SECRETARIA no TESOURO NACIONAL

-.._____/

TITULO

L1

| BALANQO FINANCEIRO - TODOS os ORQAMENTOS

SUBTITULO

| 255010 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MA

ORGAO SUPERIOR

| 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

1

|

Receitas Orgamentarias
Ordinarias

2016

ESPECIFICAQ/510

-

- Despesas Orgamentarias

-

-

(-) Dedugées da Receita Orgamentaria

-

Transferéncias Financeiras Recebidas

2.468.842,65

Sub-repasse Recebido
lndependentes da Execugao Orgamentaria

Transferéncias Recebidas para Pagamento de RP
Aporte a0 RPPS

Aporte ao RGPS
Recebimentos Extraorgamentérios
lnscrigao dos Restos a Pagar Processados

lnscrigao dos Restos a Pagar Nao Processados
Depésitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorgamentarios

Arrecadagao de Outra Unidade
Saldo do Exercicio Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa
TOTAL

‘I

Anum

EM'SSAO

‘I

F’AG'NA
1

O1/02/2018

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DISPENDIOS
2017

Vinculadas

Resultantes da Execugao Orgamentaria

PERIODO

2017

|

INGRESSOS
ESPECIFICAQAO

EXERCICIO

-

2017

2016

2.608.874,91

Ordinarias

-

Vinculadas

2.608.874,91

2.322.569,74

2.608.874,91

2.322.569,"/4

Seguridade Social (Exceto RGPS)

2.440.756,02 Transferéncias Financeiras Concedidas

2.3381-342,92

2.127.958,32

Resultantes da Execugao Orgamentaria

2.338.642,92

2.127.958,32

lndependentes da Execugao Orgamentaria
Movimento de Saldos Patrimoniais

18,08

18,08

130.199,73

312797.70

130.199,73

312.7!-37,70

Aporte ao RPPS

-

-

-

Aporte a0 RGPS

-

273.151,59

2.322.569,74

187.912,69 Despesas Extraorgamentérias

6.689,72

-

Pagamento dos Restos a Pagar Processados

266.443,79

187912.69

-

-

Depésitos Restituiveis e Valores Vinculados

18,08

-

Outros Pagamentos Extraorgamentarios

Pagamento dos Restos a Pagar Nao Processados

18,08

152.945,39

311.861,26

-

135.701,25

311.861,26

17244.14
-

18,08
178.191,45

183.953,74 Saldo para 0 Exercicio Seguinte

158.347,31

178191.45

183953.74

158.34"/,31

178.191,45

2.920.185,69

2.812.622,45

2.920.185,69

Caixa e Equivalentes de Caixa

2.812.622,45 TOTAL
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EXERCICIO
2017

‘ I

E“/"SSAO

‘I

O1/O2/2018

PERIODO
Anual

F’/-\G'N/-\ L
1

VA‘-ORES EM UMDADES DE REA‘-

RECEITA
RECEITAS ORQAMENTARIAS

PREVISAO INICIAL

PREVISAO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS CORRENTES
Receitas Tributérias

lmpostos
Taxas
Contribuigoes de Melhoria

Receitas de Contribuigoes
Contribuicoes Sociais
Contribuigoes de lntervencao no Dominio Economico

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

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

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

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

Balanço Orçamentário MA (0046793)
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EXERCICIO
2017

PER'ODO
Anual E

Ell/"SSAO

O1/O2/2018

PAGINA
2

‘ I

E

VA‘-ORES EM UMDADES DE REA‘-

RECEITA
1

RECEITAS ORQAMENTARIAS

.~

-

PREVISAO INICIAL

PREVISAO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

lntegralizacao do Capital Social
Resultado do Banco Central do Brasil

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

REFINANCIAMENTO
Operagoes de Crédito - Mercado lnterno
Mobiliaria
Contratual

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

2.608.874,91

2.608.874,91

TOTAL
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISAO ATUALIZADA

2.608.874,91

2.608.874,91

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

DESPESA
I

DESPESAS ORQAMENTARIAS

DESPESAS CORRENTES

.~

.~

DOTAQAO INICIAL

DOTAQAO ATUALIZADA

-

Pessoal e Encargos Sociais

-

Juros e Encargos da Divida

-

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

-

lnversées Financeiras

-

-

RESERVA DO RPPS

-

~

r

AMORTIZAQAO DA DIVIDAI REFINANCIAMENTO
Amortizagao da Divida lnterna

-

-2.608.874,91

2.608.874,91

2.342.431,12

2.335.741,40

-2.608.874,91

2.608.874,91

2.342.431,12

2.335.741,40

-2.608.874,91

-

Outras Dlvidas

-

Divida Mobiliaria

SALDO DA DOTAQAO

2.335.741 ,40

-

Divida Mobiliaria
Amortizagéo da Divida Externa

DESPESAS PAGAS

2.342.431 ,12

-

RESERVA DE CONTINGENCIA
SUBTOTAL DAS DESPESAS

DESPESAS LIQUIDADAS

2.608.874,91

-

lnvestimentos
Amortizagéo da Divida

DESPESAS EMPENHADAS

-
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EXERCICIO

PERIODO E

2017

I I

Ell/"SSAO

II

O1/O2/2018

Anual

F’/-\G'N/-\ E
3

VA‘-DRES EM DN'DADES DE REA‘-

DESPESA
DESPESAS ORQAMENTARIAS

DOTAQAO INICIAL

Outras Dlvidas

DOTAQAO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

SALDO DA DOTAQAO

-

-

-

-

-

-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

-

-

2.608.874,91

2.342.431,12

2.335.741,40

-2.608.874,91

TOTAL

-

-

2.608.874,91

2.342.431,12

2.335.741,40

-2.608.874,91

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

INSCRITOS EM EXERCICIOS
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCICIO

LIQUIDADOS

PAGOS

CANCELADOS

SALDO

ANTERIOR

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais

1.552.274,18

187.912,69

135.701,25

135.701,25

-

-

-

-

Juros e Encargos da Divida

-

-

-

-

Outras Despesas Correntes

1.552.274,18

187.912,69

135.701 ,25

135.701,25

DESPESAS DE CAPITAL
lnvestimentos

-

-

-

-

lnversoes Financeiras

-

-

-

-

Amortizagéo da Divida

-

-

-

-

1.552.274,18

187.912,69

135.701,25

135.701,25

TOTAL

52.650,81

1.551.834,81

52.650,81

1.551.834,81

52.650,81

1.551.834,81

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

DESPESAS ORCAMENTARIAS
DESPESAS CORRENTES

INSCRITOS
EM EXERCICIOS
ANTERIORES

'NSDR'TDS
EM 31 DE
DEZEMDRD DD
EXERCICIO
ANTERIOR

PAGOS

CANCELADOS

4.233.448,27

-

-

-

-

-

Juros e Encargos da Divida

-

-

-

Outras Despesas Correntes

4.233.448,27

-

-

-

-

-

Pessoal e Encargos Sociais

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

-

-

-

lnversoes Financeiras

-

-

-

-

-

-

4.233.448,27

-

-

Amortizagéo da Divida
TOTAL
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1
1

ATIVO CIRCULANTE

1I

PERIODO

Ell/"SSAO

‘I

F’/-\G'N/-\
1

O1/O2/2018

Anual

i

VA‘-ORES EM UMDADES DE REA‘PASSIVO

2017
3.296.506,61
158.347,31

Caixa e Equivalentes de Caixa

2017

| I

ATIVO
ESPECIFICAQAO

EXERCICIO

2016

ESPECIFICAQAO

7.280.211,98 PASSIVO CIRCULANTE
178.191,45

Créditos a Curto Prazo

2017

2016

4.266.448,00

4.285.364,71

4.231 .775,7O

4.233.448,27

34.672,30

51.916,44

4.266.448,00

4.285.364,71

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

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

3.976.953,73

lnvestimentos e Aplicagoes
"
Temporérias a Curto P razo
Estoques

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

3.138.159,30

3.125.066,80

VPDs Pagas Antecipadamente

Obrigagoes de Repartigao a Outros Entes

Provisoes a Curto Prazo

Ativos N50 Financeiros Mantidos para Venda
ATIVO NAO CIRCULANTE

Demais Obrigagoes a Curto Prazo
21.314.096,12

21 .973.943,42 PASSIVO NAO CIRCULANTE

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

Ativo Realizével a Longo Prazo
Estoques

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

lnvestimentos

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Participaooes Permanentes

Obrigagoes Fiscais a Longo Prazo

Propriedades para lnvestimento

Provis6es a Longo Prazo

Propriedades para lnvestimento

Demais Obrigagoes a Longo Prazo

(-) Depreciagao Acumulada de Propriedades p/ lnvestimentos

Resultado Diferido
TOTAL DO PASSIVO EXlGlVEL

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

lnvestimentos do RPSS de Longo Prazo

ESPECIFICAQAO

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

2016

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)

Demais lnvestimentos Permanentes

" ao Valor Recuperavel de
( - ) Redugao

2017

Patrimonio Social e Capital Social
Reservas de Capital

D emais In vest. P erm.

lmobilizado

Ajustes de Avaliagﬁo Patrimonial
21.314.096,12

21 .973.943,42

14.620.720,67

15.132.602,44

Bens Moveis

18.948.997,17

18.228.429,24

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

-4.328.276,5O

-3.095.826,8O

Bens Moveis

(-) Reduoao ao Valor Recuperavel de Bens Moveis
Bens lmoveis
Bens lmoveis
(-) Depr./Amortizaoao/Exaustao Acum. de Bens lmoveis

6.693.375,45

6.841 .340,98

6.945.247,62

6.945.247,62

-251.872,17

-103.906,64

(-) Redugao ao Valor Recuperavel de Bens lmoveis

Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados

20.344.154,73

Resultado do Exerclcio

-647.964,63

-1.685.258,85

Resultados de Exerclcios Anteriores

24.968.790,69

29.118.544,36

Ajustes de Exercicios Anteriores

-3.976.671,33

-2.464.494,82

20.344.154,73

24.968.790,69

(-) Agoes I Cotas em Tesouraria

TOTAL no PATRIMCNIO LlQUlDO

lntangivel
Softwares
Softwares
( )Amortizag;ao Acumulada de Softwares
( ) Redugao ao Valor Recuperavel de Softwares
Marcas, Direitos e Patentes lndustriais
Marcas, Direitos e Patentes lndustriais
( )Amortizagao Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind

Balanço Patrimonial MA (0046803)
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EXERCICIO

PERIODO A

2017

Anual

Ell/"SSAO

‘I

01/02/2018

F’/-\G'N/-\
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAQAO

2017

2016
ESPECIFICAQAO

2017

2016

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

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

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

24.61 O.602,73

29.254.155,40 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LlQUlDO

24.610.602,73

ATIVO

29.254.155,4O

PASSIVO

ESPECIFICAQAO

2017

ATIVO FINANCEIRO

2016

158.347,31

ATIVO PERMANENTE

24.452.255,42

ESPECIFICAQAO

2017

178.191,45 PASSIVO FINANCEIRO

2016

6.084.726,60

6.025.551 ,58

18.525.876,13

23.228.603,82

29.075.963,95 PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL

Quadro de Compensagoes
ATIVO

PASSIVO

ESPECIFICAQAO

ESPECIFICAQAO
2017

2016

2017

ESPECIFICAQAO / Saldo dos Atos Potenoiais Ativos

2016

ESPECIFICAQAO / Saldo dos Atos Potenoiais Passivos

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

397.373,88

329.671,98 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

5.660.969,15

3.572.099,47

397.373,88

329.671 ,98

5.660.969,15

3.572.099,47

397.373,88

329.671,98

5.660.969,15

3.572.099,47

5.660.969,15

3.572.099,47

Execuoao dos Atos Potenoiais Passivos
Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut

Direitos Conveniados e Outros lnstrumentos Cong

Obrigacoes Conveniadas e Outros lnstrum Congén

Direitos Contratuais a Exeoutar

Obrigagoes Contratuais a Exeoutar

Outros Atos Potenoiais Ativos a Executar

Outros Atos Potenoiais Passivos a Executar

TOTAL

397.373,88

329.671,98 TOTAL

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

SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinérios
Recursos Vinculados

-5.926.379,29

Seguridade Social (Exceto RGPS)

-5.926.379,29

TOTAL

-5.926.379,29

Balanço Patrimonial MA (0046803)
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EXERCICIO
2017

‘ I

PERIODO
Anual

E“/"SSAO

‘I

F’/-\G'N/-\

O1/O2/2018

| I

VA‘-ORES EM UMDADES DE REA‘201 7

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAQDES

INGRESSOS

201 6
-19.844,14

-5.762,29

2.468.860,73

2.440.756,02

2.468.860,73

2.440.756,02

2.468.842,65

2.440.756,02

Receitas Derivadas e Originérias
Receita Tributaria

Receita de Contribuigées
Receita Agropecuaria
Receita Industrial

Receita de Servigos
Remuneragao das Disponibilidades
Outras Receitas Derivadas e Originarias

Transferéncias Correntes Recebidas
lntergovernamentais
Dos Estados e/ou Distrito Federal

Dos Municipios
lntragovernamentais
Outras Transferéncias Correntes Recebidas

Outros lngressos das Operagﬁes
lngressos Extraorgamentarios
Transferéncias Financeiras Recebidas

Arrecadagao de Outra Unidade
DESEMBOLSOS

- 2.488.704,87

2.446.518,31

Pessoal e Demais Despesas

- 2.461 .967,77

2.442.296,39

- 2.461.967,77

2.442.296,39

18,08

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa MA (0046816)

SEI 25100.001495/2018-24 / pg. 8

llws7 MINISTERIO DA FAZENDA
Ag
\l
SECRETARIA oo TESOURO NACIONAL
‘§ %
TITULO

| DEMONSTRAQOES oos FLUXOS DE CAIXA - TODOS os ORQAMENTOS

SUBTITULO

| 255010 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MA

ORGAO SUPERIOR

| 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

T

l

EXERCICIO
2017
Ell/"SSAO

O1/O2/2018

| I

PER'ODO
Anual
F’/-\G'N/-\

‘ I

2

VA‘-ORES EM UMDADES DE REA‘2017

2016

Comércio e Servicos

-

Comunicacoes

-

Energia

-

Transporte

-

Desporto e Lazer

-

Encargos Especiais

-

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

-

Juros e Encargos da Divida

-

Juros e Correcao Monetaria da Divida lnterna

-

Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa

-

Outros Encargos da Divida

-

Transferéncias Concedidas

-9.474,88

lntergovernamentais

-4.221,92

-

A Estados e/ou Distrito Federal

-

A Municipios

-

lntragovernamentais

-9.474,88

Outras Transferéncias Concedidas

-4.221,92

-

Outros Desembolsos das Operagoes

-17.262,22

Dispéndios Extraorcamentarios

-17.244,14

Transferéncias Financeiras Concedidas

-18,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-

INGRESSOS

-

Alienagéo de Bens

-

Amortizagﬁo de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

-

Outros lngressos de lnvestimentos

-

DESEMBOLSOS

-

Aquisigao de Ativo N50 Circulante

-

Concesséo de Empréstimos e Financiamentos

-

Outros Desembolsos de lnvestimentos

-

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

-

INGRESSOS

-

Operagoes de Crédito

-

lntegralizagéo do Capital Social de Empresas Estatais

-

Transferéncias de Capital Recebidas

-

lntergovernamentais

-

Dos Estados e/ou Distrito Federal

-

Dos Municipios

-

lntragovernamentais

-

Outras Transferéncias de Capital Recebidas

-

Outros lngressos de Financiamento

-

DESEMBOLSOS

-

Amortizagéo I Refinanciamento da Divida

-

Outros Desembolsos de Financiamento

-

GERAQAO LlQUlDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-19.844,14

Demonstração dos Fluxos de Caixa MA (0046816)
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1
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EXESEIICIO

II

EMISSAO
O1/O2/2018

I I

I

PEAR'ODO
E
nual
PAGINA
3

E

VALORES EM UNIDADES DE REAL

2017

2016

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

178.191,45

183.953,74

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

158.347,31

178.191,45
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1

|

1

EXERCICIO
2017

E“/"SSAO

O1/O2/2018
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VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAQDES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2017
VARIAQDES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

2016

8.221.141,94

2.467.516,80

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

2.469.859,27

2.440.756,02

Transferéncias lntragovernamentais

2.468.842,65

2.440.756,02

lmpostos, Taxas e Contribuigoes de Melhoria

lmpostos
Taxas
Contribuigﬁes de Melhoria

Contribuigﬁes
Contribuigées Sociais
Contribuigﬁes de lntervengéo no Dominio Econémico

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

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

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

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

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

1.016,62

Valorizagéo e Ganhos cl Ativos e Desincorporagiio de Passivos

5.751 .264,59

26.760,78

5.742.902,3O

26.760,78

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

8.362,29

Reverséo de Redugéo ao Valor Recuperével
Outras Variagées Patrimoniais Aumentativas

18,08

Variagéo Patrimonial Aumentativa a Classificar
Resultado Positivo de Participagées
Operagées da Autoridade Monetéria
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VA‘-ORES EM UMDADES DE REA‘-

VARIAQDES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2017

2016

Reversao de Provisoes e Ajustes para Perdas
Diversas Variagoes Patrimoniais Aumentativas

18,08

VARIAQOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

8.869.106,57

4.152.775,65

50.767,75

55.180,70

Pessoal e Encargos

Remuneraoao a Pessoal
Encargos Patronais
Beneficios a Pessoal

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

Pensoes
Beneficios de Prestagao Continuada
Beneficios Eventuais

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

Uso de Material de Consumo

50.767,75

55.180,70

3.817.586,79

4.097.101,45

50.776,30

72.800,65

Servigos

2.386.395,26

2.351.701,79

Depreciagao, Amortizagéo e Exaustao

1.380.415,23

1.672.599,01

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

5.000.009,63

Transferéncias lntragovernamentais

18,08

Transferéncias lntergovernamentais
Transferéncias a lnstituigoes Privadas
Transferéncias a lnstituigoes Multigovernamentais
Transferéncias a Consoroios Ptlblicos
Transferéncias ao Exterior
Execugao Orgamentaria Delegada a Entes
Outras Transferénoias e Delegaooes Concedidas

4.999.991 ,55

Desvalorizagéo e Perda de Ativos e lncorporagao de Passivos

282,40

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

282,40
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VA‘-ORES EM UMDADES DE REA‘-

VARIAQDES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
2017
Tributérias

2016
-

lmpostos, Taxas e Contribuigﬁes de Melhoria

-

Contribuigoes

-

Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Servigos Prestados

-

Custo das Mercadorias Vendidas

-

Custos dos Produtos Vendidos

-

Custo dos Servigos Prestados

-

Outras Variagées Patrimoniais Diminutivas

460,00

Premiagoes

-

Resultado Negativo de Participagées

-

Operagées da Autoridade Monetaria

-

lncenﬁvos

-

Subvengées Econémicas

-

Participaoées e Contribuigées

-

Constituigao de Provisoes

493,50

460,00

493,50

-647.964,63

-1.685.258,85

Diversas Variagées Patrimoniais Diminutivas
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERlODO

VARIAQDES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
2017
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2016

RESPOSTA RELATÓRIO DE GESTÃO
Trata-se da aplicação dos critérios procedimentos de avaliação e de mensuração de Ativos
e Passivos integrantes do patrimônio e suas variações pertencente à Fundação Nacional de Saúde
- FUNASA, conforme as disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas
ao Setor Público NBC T 16.9 e 16.10.
AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (Pág. 154) define
mensuração como o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das
Demonstrações Contábeis devem ser reconhecidos e apresentados, objetivando selecionar bases
de mensuração que reflitam de modo adequado a condição real do patrimônio público sob controle
da Entidade.
Segundo propugna a NBC T 16.10, a avaliação patrimonial consiste na atribuição de valor
monetário a itens do ativo e do passivo decorrentes de julgamento fundamentado em consenso
entre as partes e que traduza com razoabilidade a evidenciação dos atos e dos fatos administrativos.
Disponibilidades
Majoritariamente, os elementos classificados no Disponível são aqueles provenientes da
descentralização de recursos financeiros pela Setorial Financeira do Órgão Superior a qual a
instituição se vincula, na forma prevista no Decreto nº 93.872/86.
Os recursos financeiros oriundos da geração interna de receitas são reconhecidos pelos
valores das entradas líquidas de caixa, em sua maioria, resultantes da alienação de bens móveis
inservíveis ou antieconômicos.
Após o reconhecimento inicial, não foram realizadas avaliações posteriores pela FUNASA,
no período das demonstrações contábeis, uma vez que os ativos classificáveis como
Disponibilidade não estão sujeitos a um risco significativo de variação de valor e caracterizam-se
pela liquidez imediata.
Créditos e Obrigações
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
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contas de controle do grupo 8.9.7.3.2.00.00 – Diversos Responsáveis Apurados – Encaminhados
ao TCU, bem como dos Adiantamentos de Transferências Voluntárias. Isto se deve a modificações
na rotina contábil de reconhecimento dos créditos recebíveis pela Secretaria do Tesouro Nacional
- STN, em atendimento às recomendações do Tribunal de Contas da União – TCU contidas no
Acórdão nº 1320/2017 – Plenário, bem como a aplicação dos novos critérios de reconhecimento
dos ativos.
A partir de então, os valores registrados no grupo 8.9.7.3.2.00.00 – Diversos Responsáveis
Apurados – Encaminhados ao TCU deverão ser reconhecidos como ativo patrimonial à medida
que forem submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União – TCU, conferindo direito de
crédito em favor da entidade contra os potenciais devedores.
Os direitos, títulos de crédito e obrigações prefixadas devem ser avaliadas a valor presente,
os pós-fixados ajustados considerando-se todos os encargos incorridos até da data das
Demonstrações Contábeis, conforme previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público - MCASP (Pág. 161).
Estoques
Os estoques foram reconhecidos com base no custo total de aquisição (custo histórico),
cujo consumo é reconhecido no resultado do período, conforme o princípio da competência. Os
bens de almoxarifado devem ser mensurados pelo custo médio ponderado das compras, em
conformidade com o inciso III do art. 106 da Lei nº 4.320/64.
Não foram realizadas avaliações posteriores segundo o valor realizável líquido para os itens
que eventualmente sofreram perda de valor de realização no curso normal das atividades,
tampouco, quanto a prováveis perdas de estoques, caso existam bens danificados.
Imobilizado
Bens Móveis
Os ativos imobilizados foram reconhecidos inicialmente com base no custo total de
aquisição, produção ou construção, incluindo os custos adicionais para colocá-los em condição de
uso.
Em 19 de setembro de 2016, data definida para a adoção inicial dos procedimentos
patrimoniais previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC
TSP, com a realização da reavaliação dos bens móveis da Instituição, mediante a contratação de
serviço especializado.
O método utilizado nesse trabalho é o Comparativo Direto de Mercado, em que se apura o
valor alcançado pelo bem avaliado a valor de mercado, com base no custo de reposição.
O valor de mercado consiste no valor estimado de um bem, sem considerar os custos
adicionais relativos ao comprador, aplicáveis aos valores finais da compra e venda, tais como
impostos, taxas, comissões, etc. A comparação é feita em ambiente de mercado ativo ou semiativo, de forma a possibilitar a comparação direta ou ter suporte de mercado para tal assertiva.
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Nesse contexto, os bens foram valorados, com base no princípio da substituição ou
equivalência, mediante cotação de preços para cada item ou grupo de itens específico, após as
devidas inspeções.
As condições físicas de cada bem foram inspecionadas in loco, individualmente, e
registradas suas características físicas e operacionais, aspectos relevantes à formação do valor e
considerados todos os elementos necessários à sua operação, verificando-se os seguintes itens:
a) Existência física do bem patrimonial, dentro da descrição e características técnicas
especificadas;
b) Estado de conservação/condições de manutenção; e
c) Condições operacionais.
Devido à reavaliação, os ativos foram reduzidos ao valor líquido contábil (valor bruto
deduzida a depreciação acumulada). Posteriormente, o valor resultante da mensuração fora
comparado ao valor líquido apurado, e majorado ou reduzido até se chegar ao novo valor bruto
dos ativos.
Os ajustes positivos e negativos resultantes da reavaliação foram reconhecidos na conta
"Ajuste de Avaliação Patrimonial" no Patrimônio Líquido, não impactando o exercício vigente à
época, por serem atribuíveis a exercícios anteriores, conforme disposto no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (Pág. 161).
Depreciação de Bens Móveis
A depreciação consiste no decréscimo patrimonial de bens tangíveis em função do desgaste
pelo uso, pela ação da natureza ou pela obsolescência tecnológica. O cálculo do encargo da
depreciação leva em consideração os fatores: custo total do ativo, período de vida útil econômica,
valor depreciável e valor residual.
A vida útil total dos bens reavaliados, período de tempo definido ou estimado
tecnicamente, durante o qual se espera obter fluxos de benefícios futuros de um ativo, foi
estimada em função de fatores técnicos, físicos, econômicos e de obsolescência, conforme
indicado nas seguintes publicações:
• Tabela IV da "vida útil para cálculo de depreciação técnica e obsolescência", publicada no
livro Engenharia de Avaliações da Editora Pini. Essa tabela fora extraída do livro Perry
Chemical Handbook, 3ª Edição, página 1822.
• 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
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orientações técnicas emanadas pelo Órgão Central de Contabilidade da União, estabelecidas no
Manual SIAFI.
Os bens que, considerando a sua data de aquisição e suas condições, prescindiram de
mensuração, tiveram suas vidas úteis e seus valores residuais definidos com base no que predispõe
a Macrofunção 020330 - Depreciação, Amortização e Exaustão (Pág. 7-15), do Manual SIAFI.
Observando a uniformidade de procedimentos, utilizou-se o método das quotas constantes
para cálculo dos encargos de depreciação, de forma a propiciar consistência e comparabilidade à
informação contábil (vide Macrofunção 020330, pág. 16).
O consumo dos ativos imobilizados é reconhecido em conta redutora do Ativo Imobilizado
com contrapartida em conta de Variação Patrimonial Diminutiva (rédito), observando-se o
princípio contábil da competência.
Bens Imóveis
Os bens imóveis foram reavaliados segundo o método comparativo direto de mercado, que
consiste em identificar o valor de mercado mediante tratamento técnico dos atributos comparáveis
dos elementos patrimoniais. Ou ainda, dadas as suas características peculiares, avaliados conforme
o método involutivo, que identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento
eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético
empreendimento compatível com as características do bem em avaliação, bem como as condições
de mercado no qual está inserido, considerando cenários viáveis para execução e comercialização
do produto.
Para efeito de avaliação foram considerados:
a) a área ocupada pela FUNASA, terrenos e edificações, conforme vistoria;
b) as informações das áreas do terreno e construída, obtidas por meio de consulta ao
Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União - SPIUNET e certidões de
matrícula em cartório de registro de imóveis;
c) os desenhos (mapa, planta, croqui, fotos, etc);
d) as memórias de cálculo, dados amostrais e tabelas; e
e) as características e condições físicas dos bens;
Para efeito dos cálculos de avaliação não foi utilizado o fator comercial em função dos
imóveis serem públicos e institucionais. O objetivo deste trabalho é a avaliação para fins de
levantamento patrimonial.
Intangível
Intangíveis são ativos não monetários, sem substância física, identificável, controlado pela
entidade e gerador de benefícios econômicos futuros ou serviços potenciais.
Informe-se que foi instituída uma equipe de profissionais para fazer o levantamento e a
avalição sobre a adequação de tais elementos à definição de ativo e se atendem aos critérios de
reconhecimento, de forma a definir o seu custo em bases confiáveis, a estimativa dos benefícios
econômicos ou potencial de serviços futuros, bem como as características de ativo intangível, tal
qual: o período de vida útil, os critérios e taxas de amortização e as eventuais perdas por
imparidade.
Os ativos intangíveis podem ser reconhecidos de três forma (MCASP, Pág. 179):
• Aquisição separada;
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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 setores da Instituição, que carecem de ser dotados de recursos humanos e materiais para
a consecução desses trabalhos.
Bom exemplo é a reavaliação dos bens móveis e imóveis (Imobilizados) da Fundação ter
sido necessariamente executada mediante a contratação de serviços técnicos profissionais junto à
pessoa jurídica Linkdata Informática e Serviços S/A, inscrita sob o CNPJ/MF nº 24.936.973/000103, conforme a Ata de Registro de Preços n. º 21/2013 e o Pregão n. º 22/2013. Medida por demais
paliativa e onerosa, considerando a recorrência das circunstâncias que motivaram a contratação.
Nesses termos, a FUNASA está buscando meios de prover os quadros dos seus diversos
departamentos com pessoal qualificado para execução dos procedimentos contábeis patrimoniais,
inclusive com a solicitação de abertura de concurso público junto ao Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, buscando-se a aplicação das novas normas em sua integralidade.
Ao mesmo tempo, busca-se a criação/aquisição de ferramentas tecnológicas que propiciem
o adequado e tempestivo tratamento das rotinas de trabalho, de forma a buscar o atingimento dos
objetivos institucionais eficaz, efetiva e eficientemente, inclusive no que concerne à aplicação das
orientações e procedimentos técnicos contábeis de natureza patrimonial.
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.
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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.
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Despacho
nº 38/2018 COGEP

Referência: Processo nº 25100.001495/2018-24
Assunto: Declaração do Contador_Relatório de Gestão 2017

Ao Chefe do Seção de Planejamento e Acompanhamento,
Encaminho informações para compor o Relatório de Gestão dessa Suest.
Documento assinado eletronicamente por Mirza Rachel Cintra e Silva,
Agente Administrativo, em 15/02/2018, às 14:25, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Liziane Raquel Moreira,
Coordenadora de Planejamento e Gestão de Projetos , em 19/02/2018,
às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.funasa.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0060446 e o código CRC A1A97DE3.

Referência: Processo nº 25100.001495/2018-24
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