
MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA NR. 544, 14 DE MAIO DE 2008

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE -
FUNASA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, XII, do Decreto n° 4.727, de
2003, e o art. 107, XII, da Portaria n° 1.766, de 2003, do Ministério da Saúde,

Considerando principalmente a urgência na adoção de providências quanto
os apontamentos do TCU na audiência de que trata o Processo TC 0212082006-0,
encaminhada pelo Ofício 105/2008 TCU/SEMAG-1DT;

Considerando a necessidade de estabelecer critérios e procedimentos para
um maior controle na transferência de recursos das ações financiadas pela Fundação
Nacional de Saúde através de Convênios e Termos de Compromisso;

Considerando a necessidade de dar eficiência, eficácia, e efetividade a
aplicação de recursos públicos;

Considerando a necessidade de racionalizar o acompanhamento técnico,
tendo em vista, a capacidade operacional da FUNASA, atualmente insuficiente em relação
à quantidade de convênios e Termos de Compromissos vigentes e programados no
PAC/Funasa, e ainda, as restrições orçamentárias e logísticas que dificultam a realização
das visitas de acompanhamento aos convênios de saneamento ambiental e os custos
acarretados a este acompanhamento, devendo ser resguardado o cumprimento do princípio
da eficiência;

Considerando que cada convênio deva ter no mínimo 4 visitas técnicas para
razoável acompanhamento das fases das obras, objetos dos convênios firmados, sendo a
primeira preliminar à aprovação dos convênios/termos de compromisso e as demais na fase
de execução  física  dos  mesmos  e  que o acréscimo na quantidade de visitas programadas,
tendo em vista o número de convênios/termos de compromissos vigentes, somente seria
viável mediante aumento da capacidade técnica instalada e dos recursos de custeio
disponíveis;

Considerando, finalmente, a compatibilização da quantidade de parcelas a
serem repassadas ao efetivo cumprimento dos cronogramas físicos dos projetos, na forma
do Art. 21 da IN STN 01/97, e ainda visando atribuir controles para minimizar riscos
relacionados à boa e regular aplicação de recursos transferidos aos entes convenentes para
execução das ações de saneamento pactuadas, RESOLVE:



ART. 1º ESTABELECER os critérios para transferência de recursos
financeiros das ações financiadas pela Fundação Nacional de Saúde, conforme abaixo
especificado:

Para convênios ou termos de compromisso de até R$ 2.000.000,00, deverão
ser liberadas em 3 (três) parcelas, sendo:

- 1ª parcela: no valor de 20% do projeto a ser repassada após aprovação
técnica e administrativa dos mesmos, visando iniciar os processos licitatórios e demais
procedimentos necessários ao início das obras, por parte dos convenentes;

- 2ª parcela: no valor de 40% do projeto a ser repassada mediante relatório
técnico favorável, emitido pelas Divisões/Serviços de Engenharia da Funasa, demonstrando
o percentual de execução física da primeira parcela liberada, informando a compatibilidade
com o estágio do cronograma físico aprovado visando assim dar prosseguimento ao
cumprimento dos objetos pactuados;

- 3ª parcela: no valor de 40% do projeto a ser repassada mediante aprovação
da prestação parcial de contas da primeira parcela e ainda, relatório técnico favorável,
emitido pelas Divisões/Serviços de Engenharia da Funasa, demonstrando o percentual de
execução física da segunda parcela liberada, informando a compatibilidade com o estágio
do cronograma físico aprovado, visando assim possibilitar a conclusão dos objetos
pactuados.

Para convênios ou termos de compromisso acima de R$ 2.000.000,00
deverão ser liberadas, preferencialmente, em 4 (quatro) parcelas, sendo:

- 1ª parcela: no valor de 20% do projeto a ser repassada após aprovação
técnica e administrativa dos mesmos, visando iniciar os processos licitatórios e demais
procedimentos necessários ao início das obras, por parte dos convenentes.

- 2ª parcela: no valor de 30% do projeto a ser repassada mediante relatório
técnico favorável, emitido pelas Divisões/Serviços de Engenharia da Funasa, demonstrando
o percentual de execução física da primeira parcela liberada, informando a compatibilidade
com o estágio do cronograma físico aprovado visando assim dar prosseguimento ao
cumprimento dos objetos pactuados.

- 3ª parcela: no valor de 30% do projeto a ser repassada mediante aprovação
da prestação parcial de contas referente a primeira parcela e relatório técnico favorável,
emitido pelas Divisões/Serviços de Engenharia da Funasa, demonstrando o percentual de
execução física da segunda parcela liberada, informando a compatibilidade com o estágio
do cronograma físicos aprovado visando assim dar prosseguimento ao cumprimento dos
objetos pactuados.

- 4ª parcela: no valor de 20% do projeto a ser repassada mediante aprovação
da prestação parcial de contas da segunda parcela e ainda, relatório técnico  favorável,



emitido pelas Divisões/Serviços de Engenharia da Funasa, demonstrando o percentual de
execução física da terceira parcela liberada, informando a compatibilidade com o estágio do
cronograma físico aprovado, visando assim possibilitar a conclusão dos objetos pactuados.

Parágrafo Primeiro A qualquer tempo, quando detectada qualquer
irregularidade na execução do convênio, os técnicos da FUNASA, mediante a emissão de
relatório técnico conclusivo, poderão solicitar a suspensão do repasse de recursos e/ou o
bloqueio dos recursos repassados, sendo que as parcelas subseqüentes a primeira, no caso
de relatório técnico desfavorável, somente serão liberadas após saneamento das pendências
do referido relatório pelos entes convenentes.

Parágrafo Segundo A FUNASA poderá optar pela liberação em parcela
única no caso de convênios que contemplem somente a aquisição de equipamentos ou
financiamento de pesquisas que não envolvam a execução de obras.

Parágrafo Terceiro: Para os convênios, de até R$ 2.000.000,00, que já tiveram 1ª
parcela liberada, a segunda deverá ocorrer de modo a complementar 60% do valor
pactuado, mediante relatório técnico favorável, emitido pelas Divisões/Serviços de
Engenharia da Funasa, demonstrando o percentual de execução física da primeira parcela
liberada, informando a compatibilidade com o estágio do cronograma físico aprovado.

Parágrafo Quarto: Para convênios, acima de R$ 2.000.000,00, que já já tiveram 1ª
parcela liberada, a segunda deverá ocorrer de modo a complementar 50% do valor
pactuado, mediante relatório técnico favorável, emitido pelas Divisões/Serviços de
Engenharia da Funasa, demonstrando o percentual de execução física da primeira parcela
liberada, informando a compatibilidade com o estágio do cronograma físico aprovado e as
demais parcelas em conformidade com o disposto para convênios acima de R$
2.000.000,00.

ART. 2º Os relatórios de visita de acompanhamento deverão ser inseridos no
sistema de acompanhamento de convênios/termos de compromisso  utilizado pela
FUNASA, impressos, assinados e encaminhados ao DEPIN\CGCON para serem apensados
aos respectivos processos de convênio.

ART. 3º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

                                         FRANCISCO DANILO BASTOS FORTE

Este texto não substitui o publicado no BS Nº 20 de  16/05/2008, p.1.


