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Sismoc: ferramenta da cidadania

Gilson de Carvalho Queiroz Filho
Presidente da Fundação Nacional de Saúde

Ao lançar o Sistema Integrado de Monitoramento 
de Convênios (Sismoc), a Funasa inaugura uma 
nova etapa em sua política de transparência 
pública. O novo sistema permite a qualquer 
cidadão, em qualquer parte do Brasil, acessar as 
informações sobre os convênios ou termos de 
compromisso firmados pela Instituição com os 
municípios brasileiros. 

Ao mesmo tempo, permite o controle social 
dos gastos públicos e, de certa forma, estimula 
a participação da sociedade na gestão dos 
investimentos que vêm transformando a 
realidade em várias localidades do extenso 
território brasileiro. 

Por meio do Sismoc é possível acompanhar 
a execução do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), em suas versões 1 e 2, 
avaliando, assim, os níveis de comprometimento 
dos gestores com a execução dessas obras, tanto 
nos municípios quanto nos estados.

Estamos disponibilizando 
o sistema, conscientes da 
necessidade permanente 
de sua evolução.

Poderemos, ainda, agregar 
novas sugestões, críticas e 
idéias, pois o desafio único 
e objetivo é tornar cada 
vez mais transparente  
o acesso à informação 
pública, permitindo o 
acompanhamento da aplicação desses recursos. 

O Sismoc abre caminho para novas metas no sentido 
da transparência pública e vem atender à Lei de Acesso 
à Informação. Atende também à determinação da 
presidenta Dilma e do ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, de monitorar os investimentos do PAC, para 
que eles venham melhorar, de forma significativa, 
os indicadores de saúde e de qualidade de vida da 
população brasileira. 

EXPEDIENTE

A I Feira de Tecnologias em Engenharia de Saúde 
Pública, promovida pela Funasa, começa no dia 
10 de setembro, em Brasília,  e terá duração de 
cinco dias, terminando no dia 14. 

Paralelamente à feira, será realizado o I Simpósio 
de Tecnologias em Engenharia de Saúde Pública 
da Funasa. Os dois eventos têm como objetivo 
apresentar, por meio de palestras técnicas e 
exposição de produtos, materiais, equipamentos 
procedimentos e insumos para utilização em 
saneamento básico e ambiental, para servidores 
da Funasa. A apresentação, ao quadro técnico 

da Funasa, de produtos e inovações tecnológicas 
disponíveis no mercado para aplicação em obras e 
serviços de saneamento básico e ambiental, além 
da busca de subsídios técnicos para responder 
aos desafios do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) são também outros 
propósitos dos eventos.
 
Estarão presentes entidades fabricantes de 
materiais, equipamentos e insumos para utilização 
em saneamento básico e ambiental, abrangendo 
os setores de Sistema de Abastecimento de Água, 
Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos.

I Feira de Engenharia de Saúde Pública começa dia 10/9
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Depois de meses de testes e ajustes, a Funasa lança, 
nesta terça-feira (28), um dos mais  importante produtos 
já criados pela Instituição em seus 21 anos de história e 
cujo mérito maior será o de tornar transparente, para 
o cidadão, o estágio em que se encontra cada um dos 
convênios ou termos de compromissos firmados entre a 
Funasa e os municípios e estados brasileiros.

Criado pela Coordenação-Geral de Modernização e 
Tecnologia da Informação (Cgmti), do Departamento de 
Administração (Deadm) da Funasa, o Sistema Integrado de 
Monitoramento de Convênios (Sismoc) representa uma 
inovação em termos de acompanhamento de convênios 
e obras, por se tratar de acesso direto aos relatórios 
produzidos pelos engenheiros da Funasa. Em tempo 
real, qualquer pessoa poderá acompanhar qualquer obra 
fruto de convênio com a Funasa em qualquer município 
brasileiro com população até 50 mil habitantes.

Por meio do Sismoc será possível acompanhar os relatórios 
de estatísticas que o próprio sistema elabo-ra sobre a 
execução física em cada estado. Fácil de operar e disponível 
no sítio da Funasa — na página principal —, o cidadão 
poderá acompanhar  a execução do PAC 1 e PAC 2, já 
que o sistema permite a leitura da folha de rosto dos 
convênios, onde constam percentuais de execução da 
obra e valores liberados. O sistema também permitirá 
a visualização, por meio de imagens constantemente 

atualizadas — e, mais tarde, por vídeos —, a quantas 
anda a obra realizada pelo município com recursos da 
Funasa, ou seja, recursos públicos.
 
A Funasa administra, atualmente, cerca de 12 mil 
convênios de saneamento, grande parte em fase de 
execução — incluindo os Termos de Compromisso (TC’s) 
relativos ao PAC 1 e PAC 2. Todos esses documentos 
são, atualmente, gerenciados por quatro sistemas de 
informação: o Sistema Integrado de Gerenciamento 
de Obras (Sigob), o Sistema Gerencial de Projetos de 
Saneamento (Sigesan), o Sistema de Gestão de Convênios 
(Siscon) e o Sistema de Convênio (Siconv), cada um com 
sua característica, mas inacessíveis a consultas por parte 
da população.

Novo sistema permite acompanhar 
estágio de convênios com municípios 

TRANSPARÊNCIA 

Como acessar o Sismoc 
No site www.funasa.gov.br, clique no banner 
referente ao Sismoc na aba de destaques

Você também pode clicar no banner do Acesso à 
Informação e escolher a opção “Convênios”

Outra modo é clicar na opção Acesso à 
Informação, no menu principal (à esquerda), e 
escolher o submenu “Convênios” 



Catadores recebem caminhões  
em solenidade no Rio de Janeiro 

Em uma cerimônia realizada no dia 3 de agosto, no edifício 
restaurado da antiga Docas Pedro II, na zona portuária 
da cidade do Rio de Janeiro, a Funasa entregou quatro 
caminhões a cooperativas de catadores de material 
reciclável, financiados por convênio, com recursos da 
Fundação e que —  incluindo outras quatro entidades —, 
totalizam R$ 1,512 milhão.

O evento, promovido pela Superintendência Estadual da 
Funasa do Rio de Janeiro (Suest/RJ), contou com a presença 
de cerca de 50 pessoas, entre as quais, o presidente 
da Fundação, Gilson Queiroz; o superintendente 
Cláudio Manoel de Faria Moreira, além de servidores, 

dirigentes e representantes de diversas entidades ligadas  
aos catadores. 

“Este dia está marcado e registrado no coração de todos nós 
— os que foram contemplados hoje e os que ainda não foram 
— como o dia em que a Funasa nos deus a nossa carta de 
alforria. Antes, éramos escravos de uma situação onde muitos 
duvidavam da nossa capacidade como empreendedores”, 
disse, emocionada, Zilda Barreto, presidente da Cooperativa 
de Catadores do Complexo do Alemão (Coopcal), uma das 
entidades que receberam o caminhão. 

Além da Coopcal, receberam as chaves dos novos 
veículos a Cooperativa de Trabalho de Empreendedores 
Agentes Ambientais e Recicladores de Paty do Alferes, 
a Cooperativa dos Trabalhadores do Complexo de 
Bonsucesso Ltda (Comtrabom) e a Rede Nacional de 
Empreendimentos Solidários do Prove. 

O presidente da Funasa salientou que a entrega dos 
caminhões era uma demonstração do compromisso do 
governo de atender a todos os segmentos da sociedade e, 
no caso da Funasa, de promover a saúde pública e a inclusão 
social. Gilson Queiroz agradeceu a recepção calorosa dos 
catadores, citou o exemplo da associação dos catadores 
Asmare, em Minas Gerais, e ressaltou que só com muita 
organização é possível crescer e superar obstáculos. 

Importância da Educação é tema de seminário 

Gilson Queiroz (ao centro) na entrega das chaves
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A Superintendência Estadual da Funasa na Bahia (Suest/BA) 
promoveu, nos dias 8 e 9 de agosto, o 1º Seminário sobre 
Educação em Saúde Ambiental no município baiano de 
Feira de Santana. Foram convidados representantes de 114 
municípios. A educação foi o principal tema debatido, pois sem 
ela não é possível conscientizar a população da importância e 
da necessidade de mudanças de hábitos para evitar doenças.

Durante os dois dias do evento, houve palestras e debates 
sobre as mudanças necessárias para transformar a realidade 
dos municípios. Também foram apresentadas explicações 
sobre o Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB).

O diretor do Departamento de Saúde Ambiental (Desam), 
Henrique Pires, abriu o evento e ressaltou a importância da 
conscientização dos moradores sobre a utilização adequada 
das obras: “é impossível ter retorno apenas com a obra física. 
É preciso que a população realmente utilize”.

O coordenador de Vigilância Sanitária e Ambiental do 
município de Serra Preta, Niverton Santos, afirmou que o 
evento é  importante porque traz novas ideias e incentivos: 

“muitas vezes, deixamos de ganhar benefícios porque não 
temos conhecimento”. 

Foram realizados grupos de trabalho para discutir como a 
população pode participar ativamente desse processo de 
mudança social. Como resultado do seminário foi elaborada 
uma Agenda de Compromissos de Trabalho, a qual está em 
análise pela Presidência da Funasa. 

Henrique Pires (ao centro): “É preciso conscientizar a população” 
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