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319	 Valéria Cristina da Cruz Ferreira 896

329	 Silvia Regina de Carvalho Ferreira 896

330	 Maria Isaura Rodrigues Soares 892

349	 João Henrique Melo Gomes 892

359	 Reinaldo Sousa Oliveira 892

369	 João Pereira Neto 892

370	 Manoel de Jesus Souza Junior 892

Desenhista Industrial
19	 Carla Aldrin de Mello Campos 728

29	 Maria dos Anjos Portela de Araújo 724

Nutricionista
10	 Célia Maria Paz Cardoso de Albuquerque. 784

29	 Maria da Conceição de Souza Ribeiro 652
39	 Sueli Maria Teixeira Lima 652
49	 Ana Helena Ruschel Freitas 628

59	 Josenilde Sousa e Silva 624
69	 Fabia Alessandra de Britto 600
Mecânico/Veiculos Automotores
19	 Antonio Evaldo Silva Ribeiro 836

20	 Emílio Fernando Pontes Alves 816

39	 Efraino Gomes Frazão 812

49	 Isaac Campos 734

59	 Marco Antonio Santos Gomes 718

Operador de Computador
19	 Dean Milhomem Cruz 780

Técnico em Agrimensura
19	 Eduardo Atanoel Santos Silva 7/6

29	 Amarantino Ribeiro Gonçalves Neto 704

30	 José de Ribamar de Sousa Lima 696

49	 Edilson Lãzaro Sales Carvalho 684

Técnico em Contabilidade
19	 David Santos Matos 852

29	 João de Deus Nogueira Cantanhede 840

39	 Marcelo Henrique Reis Freire 816
49	 coser Nevins da Silva Mala 796

59	 José Benedito Azevedo Amorim 688
Técnico em Laboratório/Morfologia
19	 Maria das Graças Silva Monteiro 943
20	 Deoclides dos Santos Costa Dias 866
39	 Maria Lúcia Maciel dos Santos 811
49	 Américo Carlos Fernandes Azevedo 772
59	 Carolina Trovão dos Santos 759
69	 Clauber Moraes Pacheco 724
79	 Raimundo Alves Lima Neto 718
89	 Sandra Fernanda Loureiro de Castro 649
99	 Daniela Maria Batista Paula 645
Pedreiro
10	 José. Alves Cavalcante 922
20	 Ivaldo José Pinto 890
39	 João Barbosa 860
49	 Antonio Matos da Silva 800
59	 Laurenço Diniz Neto 786
69	 Manoel Raimundo de Sousa 780
79	 Antonio Lisboa da Silva Lima 756
89	 Luis Alberto Cordeiro 754
99	 José Domingos Conceição da Silva 750
109	 Multar Ferreira de Diniz 740
119	 Eraldo de Jesus 676
120	 Va/terlino de Jesus Soares 676
139	 José de Ribamar Carvalho Maciel 632
149	 Francisco das Chagas Machado Gomes 630
Analista de Sistemas

Não houve candidato aprovrado
Contador

Não houve cabdidato aprovado
Regente de Coral

Não houve candidato aprovado
Jornalista Diagramador

Não houve candidato aprovado
Técnico em Artes gráficas

Não houve candidato aprovado
Técnico em Laboratório/Odontologia

Não houve candidato aprovado
Técnico em Contabilidade/Imperatriz

Não houve candidato aprovado
Arquivista	

Não houve candidato inscrito
Auxiliar Administrativo/Imperatriz
19	 Vicente Marques de Castro Neto
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29	 Eliene Pereira Costa
	

856
39	 Maria Ines Rodrigues Tanure Alves

	
852

49	 Jaime Rocha Filho
	

832
59	 Armando Gomes da Silva

	
828

69	 Tania de Jesus Reis de Araújo
	

824
79	 Rogerio Carvalho da Silva

	
816

89	 Chirley Aparecida Pereira
	

788

99	 Mary Micheline Nunes Bandeira
	

776
109	 Gilvã Duarte de Assunção

	
764

119	 Joaquina Zahum de Campos Pereira Mercas
	

724
120	 Maristane de Sousa Rosa

	
712

(Of. no 298/94)

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
DESPACHOS

fundamento no Art. 24 Inciso VIII da Lei No 8.666/93, tendo em vista o
constante no Processo No 23082.013064/94.

RILDO SARTORI BARBOSA COELHO
Pró-Reitor de Administração

Ratifico a decisão do Pró-Reitor de Administração, referente
à dispensa de licitação para aquisição de combustível e lubrificantes
nos termos do Art. 24, Inciso VIII da Lei NO 8.666/93.

Recife, 8 de novembro de 1994
MANOEL FRANCISCO DE MORAES CAVALCANTI

Reitor
(Of. n9 481/94)

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA 109 1.835, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1994

O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições
e considerando o disposto no art. 40 do Decreto no 100, de 16 de abril
de 1991, resolve:

Art. 10 Aprovar o Regimento Interno dos Orgãosquecompõem
a estrutura regimental da Fundação Nacional de Saúde, constantes dos Ana
xos I a XII.

Art. 20 A Coordenaão de Modernização farã publicar odeta
lhamento da estrutura regimental, com seus respectivos códigos, pari
fins de cumprimento do disposto no art. 40, 5 10 e 8 20, da Portaria no
1.672, de 16 de setembro de 1994.

Art. 30 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi
cação.

Art. 40 Revogam-se as disposições em contrãrio.

HENRIQUE SANTILLO

AREIO I
REGIMENTO INTERNO
CONSELHO OUNSULTIVO

CAPITULO I
Categoria o Finalidade

Art. 12 O Conselho Consultivo - CONSE, órgão colegiado,
diretamente subordinado ao Presidente da Fundaçáo Nacional de Saúde -
FNS, tem por finalidade definir e propor pardmetros norteadores da açáo
estratégica da FNS.

CAPITULO II
Organizagéo do Colegiada

SeçAo I
ComposiçAo

Art. 24 O Conselho Consultivo - CONSE tem a seguinte
composiçAo.

a) Ministro de Estado da Saúde ou representante por ele

b) Presidente e Vice-Presidente da FNS;
c) Chefe do Gabinete;
d) Chefe da Assessoria de Planejamento Estratégico;
e) Diretor do Departamento de Administração;
f) Diretor do Departamento de informática do SUS;
g) Diretor do Centro Nacional de Epidemio/ogia;
h) Diretor do Departamento de Operações.

5 14 Os suplente° serão indicados pelo dirigente de cada
órgão representado e designados na forma da legislação pertinente.

5 22 O Ministro de Estado da Saúde poderá convidar,
ainda, para compor o Conselho Consultivo, até seis membros de
reconhecida competência na setor.

Art.	 34 O Conselho Consultivo será presidido pelo Ministro
de Estado da Saúde.

lz O Presidente do Conselho Consultivo, em suas faltas ou
impedimentos, será substituIdo pelo Presidente da ENS.

5 24 Nas ausên..,as do Presidente e de seu substituto, a
Presidúncia do Conselho Consultivo sara exercida pelo Vice-Presidente
da FNS

5 3z O Presidente do Conselho Consultivo terá direito a voto
nominal e de qualidade.

Art. 44 Os membro. do Conselho Consultivo e seus suplentes
teran mandato de dois (2) anos, permitida a recondução por igual
(=Iodo.
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Art. 59 O Con.elho	 Consultivo reunir-se-á, ordinariamente,

a cada seis (6) meses e extraordinariamente, por convocação do
Presidente ou em decorrência de requerimento de um terço (1/3) de seus
membro..

Parágrafo único. As reuniões serão realizadas com a presença
mínima de 504 mais um dos seu. membros.

Art. 69 As deliberações do Conselho Consultivo, observado o
'quorum estabelecido, serão tomadas pela maioria simples doe amuo
membros através de resoluções, assinadas pelo Presidente.

Art.	 79 O Conselho Consultivo, observada a legislação
vigente,	 estabelecerá normas complementares	 relativas ao seu
funcionamento e à ordem dos trabalhos.

Art.	 89 Para a consecução de suas finalidades, o Conselho
Conuultivo deliberará sobre:

I	 - questões consideradas relevante.,	 pertinentes	 às
atividades técnicas da FNS;

II - definição e proposição do parâmetros para nortear as
ações da FOI;

III - propostas de programação e	 acompanhamento do
desempenho das Unidades Organizacional° da PIS.

Seção III
Atribuições doe Membro. do Colegiado

Art. 99 Ao Presidente do Conselho Consultivo incumbe:
I - convocar e presidir as reuniões do Conselho Consultivo;
I/ - aprovar, em reuniões, o° parâmetros norteadores da ação

estratégica da FOI;
III - aprovar, 'ad referendum' do Colegiado, assuntos de

competência do Conselho.

Art. 10 Aou membros do Conselho Consultivo incumbe:
/	 - estudar, analisar, definir e propor parâmetros

norteadoreu para as ações da FOI;
II - analisar e votar os assuntos de competência do Conselho.

CAPITULO In
Disposições Gerais

Art. 11 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação
do presente Regimento Interno serão solucionada. pelo Presidente do
Conselho Consultivo.

ANEXO II
REG/MENTO INTERNO

GABINETE

CAPITULO I
Categoria e Finalidade

Art. 19 O Gabinete - GABPR, órgão de assistência
direta e imediata ao Presidente da Fundação Nacional de Saúde - FNS,
diretamente subordinado ao Presidente, tem por finalidade:

I - assistir ao Presidente em sua representação política e

social;
II - assessorar o Presidente em assuntos de interesse da

Instituição, inclusive quanto és atividades de Assessoria de Imprensa;
III - assistir ao Vice-Presidente em sues atividades e

atribuições;
IV - preparar o expediente interno;
V - apoiar o Conaelho Consultivo em serviços de Secretaria;
VI - articular-se com as demais áreas da estrutura da FOI

no trato de assuntos delegados pelo Presidente.

cAvrrow II
Organização

Art. 29 O Gabinete - GABPR tem a seguinte estrutura:
1. Serviço de Apoio Administrativo - SERAD

Art. 39 O Gabinete e o Serviço de Apoio Administrativo
serão dirigidos por Chefes, cujas funções serão providas na forma da
legislação pertinente.

Art. 49 Os ocupantes das funções previstas no artigo
anterior serão substituldou, em suas faltas ou impedimentos, por
servidores por eles indicados e previamente designados na forma da
legislação específica.

CAPÍTULO XIS
Competência da Unidade

Art. 59 Ao Serviço de Apoio Administrativo - SEADE compete:
I - executar as tarefas de apoio administrativo que

possibilitem o funcionamento das atividades do GABPR;
/I - providenciar o registro e controle do pessoal em

exercício na área;
III - controlar o recebimento, e movimentação e a expedição

de processos, documentos e correspondências;
IV - requisitar e controlar o material permanente e de

consumo necessários ao funcionamento do Gabinete;
V - recepcionar e encaminhar o público que Be dirige ao

GABPR, para as providências necessárias;
VI - colaborar com os demais órgãos de FNS, atendendo és

solicitações que lhe sejam formuladas;
VII - acompanhar a execução dos	 contratos, convênio°,

acordos e ajustes de interesse do GABPR;

VIII	 - executar quaisquer outras	 tarefas de	 apoio
administrativo neceusérias ao funcionamento do GABPR.

CAPITULO rv
Atribuições dos Dirigente.

Art. 62 Ao Chefe do Gabinete incumbe:
I - planejar, dirigir, orientar, supervisionar e coordenar

as atividades do Gabinete;
II - as.istir ao Presidente em sua representação política e

social;
III - assistir ao Vice-Presidente em suas atividades e

atribuições;
IV - articular-se com os dirigentes das demais áreas da

estrutura da FOI em assuntos de interesse institucional, delegados pelo
Presidente;

Vsyisionar as atividades de apoio relacionadas ao
Conselho Consultivo;

VI - exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo
Presidente e Vice-Presidente.

Art. 79 Ao Chefe do Serviço de Apoio Admini.trativo incumbe:
I - coordenar, supervisionar e executar as atividades

administrativas do Gabinete;
II - exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo

Presidente e Vice-Presidente.

CAPÍTULO V
Disposições Gerais

Art. 82 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação
do presente Regimento Interno serão solucionados pelo Chefe do
Gabinete.

ANEXO III
REGIMENTO INTERNO

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

C.AP/TOLO I
Categoria e Pina/idade

Art. 1 2 A Assessoria de Planejamento Estratégico - ASPLAN,
órgão de assistência direta o imediata ao Presidente da Fundação
Nacional de Saúde - FNS, diretamente subordinado ao Presidente, tem por
finalidade supervisionar e coordenar as açãos da entidade nas áreas de
planejamento e orçamento, avaliação de desempenho e desenvolvimento
institucional, comunicação, educação e documentação.

CAPITULO II
Organização

Art. 29 A Asees.oria de Planejamento Estratégico - ASPLAN
tem a seguinte estrutura:

1. Serviço de Apoio Administrativo - SERAD
2. Coordenação de Desenvolvimento Institucional - CODIN
3. Coordenação de Orçamento e Programação - COOPE
4. Coordenação de Métodos de Planejamento e Avaliação-CO/1P
5. Coordenação de Comunicação, Educação e	 Documentação

-COMED

Art. 39 A Assessoria de Planejamento Estratégico 	 será
dirigida por Assessor-Chefe; as Coordenações por Coordenador e o
Serviço por Chefe, cujas	 funções serão providas na forma da
legislação pertinente.

Art. 49 Ou ocupantes das funções previstas no artigo
anterior serão Bubstituldos, em suas faltas ou impedimentos, por
servidores por eles indicados e previamente designados na forma da
legislação especifica.

CAPÍTULO III
Competência das Unidade.

Art. 59 Ao Serviço de Apoio Administrativo - SERAD compete:
I - executar as tarefas de apoio administrativo que

poesibilitem o funcionamento das atividades da Assessoria de
Planejamento Estratégico;

II - providenciar o registro e controle do pessoal	 em
exercício na Ares;

III - controlar o recebimento, a movimentação e a expedição
de processos, documentos e correspondências;

IV - requisitar e controlar o material permanente e de
consumo necessários à área;

V - recepcionar e encaminhar o público que se dirige
Assessoria de Planejamento Estratégico,	 pare	 se providências
necessárias;

VI - colaborar com os demais órgãos da ASPLAN, atendendo as
solicitações que lhe sejam formuladas;

VII - acompanhar a execução dos contratos, convênios,
acordos e ajustes de interesse da ASPLAN;

VIII - executar	 quaisquer outras	 tarefas de apoio

administrativo necessárias ao funcionamento da ASPLAN.

Art. 69 A Coordenação de Desenvolvimento Institucional -
CODIN compete:

I - coordenar a elaboração de normas e documentos relativos à
institucionalização das diretrizes da FIS e a sua perfeita integração
no Sistema único de Saúde - SUS;

I/ - coordenar o processo de articulação da FOI com as demais
instituições componentes do SUS, nos níveis federal, estadual e
municipal;

III - promover,	 em articulação com a Coordenação de
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Art. 99 A Coordenação de Comunicação,	 Educação	
e

Documentação - COMED compete:
I - articular-se com o Ministério da Saúde e demais

instituições públicas e privadas no que tange às ações de comunicação,
educação e documentação da FNS;

II - coordenar, em articulação com os demais orgãos da FNS, o
planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de comunicação,

educação e documentação;
III - assessorar as equipes das Coordenações Regionais no

planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das ações d,

comunicação, educação e documentação;
IV - promover a capacitação de protissrOnai s e de lideranças

comunitárias para o desenvolvimento das ações dr comuni r eção e

educação, em conjunto com a Coordenação de Desenvolvimesio

Institucional e a Coorden , çlo de Recursos Sumanos;
v	 veicular iufocmaçõer, no ãsoito ,2,0,110 ,	 UJ

, I .,lativo, às areas de atuaç,o di 10 °)1.,O,a
VI - elabotsr, em	 articulação c, is	

ar,- aa .NS,

	

materlaie inELrucionai .. e de divulgação abrJngend , o, ,ojci,a	 de ,,,o,

e contextoE, :.-.ocio-culturai , dos rndividuos e erupo, occiais, ti co,

suaa reiações com o meio ambience;
V/I - defim r e Implantar, er	 coe

Iread, normas de edrroreção no âmbito da FNS, de forra a p.dre, :lar a,

publicações da Instituição;
VIII - compor,	 revisar, arte-finalizar	

e editoras as

publicações elaboradas pelos órgãos da FNS;
IX - promover estudos e pesquisas que apóiem e redirecionem

os processos de educaçâo e comunicação em saúde;
X - promover o intercâmbio de experiências de interesse

técnico-cientifico nas áreas de comunicação e educação;
XI - estabelecer, em consonancia com as demais áreas da

Instituição, canais de comunicação e formas de articulação intra e
interinstitucional, intra e intersetorial, com as organizações
populares não-governamentais e dos trabalhadores, na perspectiva do

controle social;
XII - coordenar a aquisição, o registro e a documentação de

materiais bibliográficos e do acervo da Instituição;
XIII - tratar,	 armazenar e	 conservar	

materiais

bibliográficos e documentais, visando garantir o acesso dos mesmos aos
usuários internos e externos à Instituição;

XIV - gerenciar o Museu da Fundação Nacional de Saúde,
mantendo a história da Instituição acessível ao público externo e

interno.

CAPITULO IV
Atribuições doe Dirigentes

Art. 10. Ao Assessor-Chefe incumbe
I - assessorar o Presidente da FNS em assuntos relacionados

ao planejamento;
II - dirigir, orientar e coordenar as atividades da

Assessoria de Planejamento Estratégico, bem como acompanhar e avaliar o

processo de trabalho das respectivas Coordenações;
III - convocar	 e presidir reuniões	 e	 encontros

da área de planejamento;
IV - baixar ordens de serviços e instruções, visando ao

efetivo funcionamento da Assessoria de Planejamento Estratégico;
V - executar outras atribuições que lhe sejam cometidas

pelo Presidente da FNS.

Art. 11. Aos Coordenadores incumbe:
I - planejar,	 dirigir,	 coordenar	 e	

orientar	 o

desenvolvimento das atividades das respectivas Coordenações;
II - assessorar e apoiar o Assessor-Chefe no processo de

tomada de decisão em açõeà sob sua responsabilidade;
III - exercer outras atribuições que lhes sejam cometidas

pelo Assessor-Chefe.

Art. 12. Ao Chefe do Serviço de Apoio	 Administrativo

incumbe:
I - coordenar a execução das 	 atividades de	

apoio

administrativo da Assessoria de Planejamento Estratégico;
I/ - apoiar o Assessor-Chefe nas definições de assuntos

administrativos de interesse da área;
III - exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo

Assessor-Chefe.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. O processo de descentralizaç ão do planejamento

deverá ter como diretriz a política institucional definida para o

setor.

Art. 14. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação
do presente Regimento Interno serão solucionados pelo Assessor-Chefe

da Assessoria de Planejamento Estratégico.

ANEXO IV
REGIMENTO INTERNO
PROCURADORIA GERAL

CAPITULO I
Categoria e Finalidade

Art. 12 A Procuradoria Geral - PG , órgão seccional da
Fundação Nacional de Saúde - PUS, vinculada à Advocacia-Gera

l da União,

nos termos da Lei Complementar n2 73, de 10 de fevereiro de 1993,
diretamente subordinada ao Presidente, tem por finalidade atender os
encargos de naturea jurldica da FNS, bem como representá-la em juizo,
ativa e passivamente, e especificamente:

I - cumprir e velar pelo	 cumprimento da orientação

normasiva emanada da Advocacia-Gera l da União;
II - assistir ao Presidente da PUS 

no controle da

legalidade dos atos da F115, mediante:
a) o exame de anteprojeto s e projetos ou minutas de atoo

que contenham matéria jurídica, como editais de licitação, contratos,
convênios, acordos ou austes que devam ser assinados pelas autoridades

da FUS;
b) a	 elaboração de atos de natureza

	 jurídica, quando

solicitados pelo PreSidente da rim;
c) a proposta de declaração de	 nulidade

	 ou

	

anulabilidads de ato administrativo praticado
	 no âmbito da

InstIturçâo;
II/ - coordenar e supervisionar as atividades juridicas

da FNS;

092I103A0 II
Orgoiliodção
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•

Comunicação, Educação e Documentação, bem como com outros órgãos,
medidas de incentivo à participação e ao controle social que envolvam a

FNS; IV - desenvolver, em articulação com outras áreas, o processo
de análise da estrutura organizacional da VHS e seus desdobramentos,
para garantir a adequação da mesma às definições políticas da

Instituição e ao seu papel no SUS;

V - participar de programas de cooperação técnica, voltados
para a organização, desenvolvimento e aperfeiçoamento do SUS;

VI - participar, em conjunto com a área de recursos humanos,
da elaboração de parâmetros e indicadores qualitativos e quantitativos,
bem como do desenvolvimento de estratégias de suprimento, formação e
capacitação dos recursos humanos da Instituição, de forma adequada às

diretrizes do SUS;
VII - participar, em articulação com a Coordenação de

Métodos de Planejamento e Avaliação, bem como com outros órgãos, do
desenvolvimento do processo de planejamento;

VIII - desenvolver estratégias	 e	 mecanismos que

possibilitem maior autonomia administrativa regional e local, visando a

efetiva integração da FNS no SUS;
IX - propor, à área de Recursos Humanos, diretrizes para o

desenvolvimento de uma política de valorização de recursos humanos, bem
como de harmonização do processo de trabalho;

X - promover eventos que venham contribuir para o processo
de organização e desenvolvimento institucional.

Art. 72 A Coordenação de Orçamento e Programação - COOP

compete:
I - coordenar a formulação do programa de trabalho da

Instituição, em articulação com os órgãos externos e internos ligados à

área de orçamento;
II - orientar os órgãos do nível central e as Coordenações

Regionais na preparação da proposta orçamentária preliminar, de acordo

com as diretrizes institucionais;
III - analisar a programação orçamentária dos níveis

central e regional;
IV - consolidar a proposta orçamentária prévia	 da

Instituição;
V - informar a disponibilidade dos créditos orçamentários

aprovados e executados para todos os órgãos da Instituição;
VI - coordenar o processo de reformulação do orçamento;
VII - acompanhar, analisar e avaliar, em articulação com

a Coordenação de Métodos de Planejamento e Avaliação, o desempenho da
execução do programa de trabalho da Instituição;

VIII - assessorar os demais órgãos da Instituição na
elaboração de projetos que envolvam créditos orçamentários e recursos

financeiros;
IX - estimular e orientar, em articulação com o Departamento

de Administração, a descentralização do processo orçamentário do nivel
central para o regional e deste para o nivel local;

X - promover, em articulação com os demais órgãos da FNS,
estudos de custos das ações desenvolvidas pela Instituição;

XI - executar a descentralizaçã o dos créditos orçamentários

do nível central para o regional;
XII - estabelecer procedimentos internos, de acordo com as

diretrizes institucionais, para celebração, acompanhamento e avaliação
de convênios, acordos e ajustes, bem como executar medidas de registro
e acompanhamento dos referidos instrumentos, nos quais a FNS seja parte

integrante.

Art. 89 A Coordenação de Métodos de Planejamento e

Avaliação - COMP compete:
I - propor e desenvolver um processo de planejamento

ascendente e integrado, ao nível de cada esfera de governo;
II - sistematizar, orientar e coordenar o processo de

acompanhamento e avaliação;
I/I - definir parâmetros, indicadores	 e instrumentos,

em articulação com os demais órgãos da PUS, para avaliação do

desempenho e do impacto das ações/atividades desenvolvidas;
IV - elaborar instrumentos de planejamento e realizar o

acompanhamento e a avaliação de planos, programas, projetos e

ações/atividades;
V - articular-se com a Coordenação-Geral de Planejamento do

Ministério da Saúde para a inserção da FNS no Sistema de Acompaahamento

e Avaliação do Ministério;
VI - assessorar oa órgãos da PUS na implementação dor, métodos

de planejamento e avaliação, de acordo com a política institucional;
VII - coordenar a elaboração e consolidar o relatório

anual das atividades realizadas pela FNS.
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Art. 32 A Procuradoria-Geral será dirigida por Procurador-
Geral; as Divisões e o Serviço por Chefe, cujas funções serão providas
na forma da legislação pertinente.

Parágrafo único. Os cargos de Procurador-Geral, Assessor e
Chefes de Divisão da Procuradoria-Geral da FNS serão privativos de
advogados.

Art. 49 Os ocupantes das funções previstas no artigo
anterior senão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, por
servidores por eles indicados e previamente designados na forma da
legislação específica.

CAPITULO III
Competência da. Unidades

Art. 59 Ao Serviço de Apoio Administrativo - SERAD

I - executar as tarefas de apoio administrativo que

possibilitem o funcionamento das atividades da Procuradoria-Geral;
II - providenciar o registro e o controle do pessoal em

exercício na área;
III - controlar o recebimento, a movimentação e a expedição

de processos, documentos e correspondênciae;
IV - requisitar e controlar o material permanente e de

consumo necessários à área;
3 - recepcionar e encaminhar o público que se dirige à

Procuradoria-Geral, para as providências necessárias;
VI - colaborar com os órgãos da Procuradoria-Geral, atendendo

às solicitações que lhe sejam formuladas;
V/1 - executar quaisquer outras tarefas 	 de apoio

administrativo, necessárias ao funcionamento da Procuradoria-Geral.

Art. 69 A Divisão de Procedimentos Contenciosos - DIPRO
compete:

I - coordenar e supervisionar a tramitação de todos os
feitos patrocinados pela Fundação Nacional de Saúde;

II - fornecer, aos advogados, subsídios de conteúdo
legislativo, doutrinário e jurieprudencial, para fundamentar as teses
defendidas pela FUI;

III - manter arquivo atualizado de peças 	 processuais,
que possibilite a verificação imediata da situação de cada feito;

IV - manter atualizada a pauta de audiências, bem como o
registro e acompanhamento dos feitos em que a Instituição for parte ou
interveniente em todo o território nacional;

3 - coordenar a execução de precatórios, providenciando a
sua inclusão na proposta orçamentária;

VI - manter atualizado o levantamento das matérias mais
discutidas no Judiciário;

VII - recomendar medidas de ordem administrativa que
visem minimizar a incidência de ações judiciais;

VII/ - computar a produtividade dos advogados em matéria
contenciosa, avaliando-lhes a eficiência;

IX - sugerir medidas e rotinas de trabalho no Ambito
de sua atuação, que venham a aperfeiçoar os serviços da Procuradoria-
Geral.

Art. 72 A Divisão de Consultoria - DICON compete:
I - coordenar e supervieioner a emissão de pareceres e

informações sobre matéria jurídica;
II - fornecer, aos advogados, subsídios para a elaboração

de pareceres e informações;
III - acompanhar as publicações de leis, medidas provisórias,

decretos, portarias e demais atos normativos, mantendo cadastro
atualizado de tais publicações;

IV - computar a produtividade dos advogados em mataria
consultiva, avaliando-lhes a eficiência;

V - contribuir para a uniformizagão da jurisprudência
administrativa federal, de acordo com es diretrizes traçados pela
Advocacia-Geral da União;

VI - sugerir medidas o rotinas de trabalho no âmbito de eua
atuação, que venham a aperfeiçoar os serviços do Procuradoria-Geral.

CAPÍTULO IV
Atribuições dos Dirigentes

Art. 82 Ao Procurador-Geral incumbe:
I - aaseesorar o Presidente da FNS em questões de natureza

jurídica;
II - dirigir, coordenar e controlar as atividades executadas

pela Procuradoria-Geral;
III - convocar	 e presidir as	 reuniões	 e	 encontros

dos advogados;
IV - evocar atribuição específica de qualquer membro da

Procuradoria-Geral, para desempenhá-la pessoalmente ou por delegação;
3 - designar um advogado da Procuradoria-Geral para

assessorar as comissões de eindicância, de inquérito ou de serviço;
VI - baixar ordens de serviço e instruções, visando ao

efetivo funcionamento da Procuradoria-Geral;
VII - aprovar e encaminhar	 pareceres e	 informações

emitidos pelos advogados;
VIII	 -	 requisitar, aos órgãos da FOI,	 processos,

expedientes,	 documentos,	 exames, diligências e	 esclarecimentos
necesearios à atuação da Procuradoria-Geral;

IX - representar o Presidente da FNS para	 assegurar a
observincia da Lei, do Estatuto e das demais normas internas;

X - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Presidente da FNS.

Art. 92 Aos Chefes de Divisão e do Serviço incumbe dirigir,
coordenar e controlar a execução das atividades	 sob sua
reeponeabilidede,	 e executar outras atribuições que lhes 	 forem
cometidas pelo Procurador-Geral.

CAPITULO V
Disposições Gerais

Art. 10. A representação judicial da FNS é exercida por
advogados do seu quadro, investidos em cargo público, nos termos do
artigo 92 do Estatuto aprovado pelo Decreto n9 100, de 16 de abril de
1991.

Art. 11. Somente com poderes especiais, outorgados
pelo Procurador-Geral da PUS, poderão oa membros da Procuradoria-Geral
receber a citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do
pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda
a ação, receber, dar quitação e firmar compromisso.

Art. 12. Os pareceres emanados da Procuradoria Geral,
quando aprovados pelo Presidente da PUS, terão eficácia normativa no
Ambito da Instituição.

Art. 13. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na
aplicação do presente Regimento Interno serão solucionados pelo
Procurador-Geral.

ANEXO V
REGIMENTO INTERNO

AUDITORIA

CAPÍTULO I
Categoria e Fidalidade

Art. 12 A Auditoria - AUDIT, órgão seccional da Fundação
Nacional de Saúde - PUS, diretamente subordinado ao presidente, tem por
finalidade controlar e fiscalizar a aplicação dos recursos
orçamentários o financeiro. da PUS, bem como acompanhar a execução doe
seus programas de trabalho.

CAPITULO II
Organização

Art. 29 A Auditoria - AUDIT tem a seguinte estrutura:
1. Serviço de Apoio Administrativo - SERAD
2. Divisão de Auditoria Financeira - DIAFI
3. Divisão de Auditoria Operacional - DIAOP

Art. 32 A Auditoria ecrã dirigida por Auditor-Chefe; as
Divisões e o Serviço por Chefe, rujas funções serão providas na forma
da legislação pertinente.

Art. 42 Os ocupantes das funções previstas no artigo
anterior serão substituído/1, em suas faltas ou impedimentos, por
servidores por eles indicados e previamente designados na forma da
legislação especifica.

CAPITULO III
Competéncia das Unidade.

Art. 52 Ao Serviço de Apoio Administrativo - SERAD compete:
I - executar as tarefas do apoio administrativo que

possibilitem o funcionamento das atividades da Auditoria;
II - providenciar o registro e controle do poenoal em

exercício na área;
III - controlar o recebimento, a movimentação e a expedição

de processo., documentos e correspondência.;
IV - requisitar e controlar o material permanente e de

consumo necessários á área;
V - recepcionar e encaminhar o público que se dirige

Auditoria, para as providências necessárias;
VI - colaborar com os órgãos da Auditoria, atendendo as

solicitações que lhe sejam formuladas;
VII - acompanhar a execução dos contratos, convénios,

acordos e ajustes de interesse da Auditoria;
VIII - executar quaisquer outras 	 tarefa° de apoio

administrativo necessárias ao funcionamento da Auditoria.

Art. 62 A Divisão de Auditoria Financeira - DIAF compete:
I - desenvolver mecanismos para o aperfeiçoamento dos

procedimentos de auditoria na FNS, respeitadas as normas internas,
características individuais de cada Unidade Gestora, as disposições
legais e as orientações emanadas do órgão setorial do Sistema de
Controle Interno do Minietério da Saúde;

II - produzir informações gerenciaia que visem poasibilitar
ao Presidente da FNS a tomada de decisões e orientações;

III - verificar a legalidade dos atos de que resultem a
arrecadação de receitas ou a realização de despegas;

IV - verificar a lega/idade da criação ou extinção de
direitos ou obrigações da FUI, em consonância com se normas do
auditoria;

V - examinar os atos da gestão, objetivando a comprovação
da efici4ncia na aplicação doa recursos públicos, fiscalizando,
inclusive, a guarda de bens e valores da PUS;

VI - exercer as atividades de auditoria contábil de forma
plena, observando a legislação especifica em vigor;

VII - dar auporte à Secretaria de Controle Interno do
Ministério da Saúde no exercício da supervisão ministerial de que
trata o art. 21, do Decreto-Lei 110 200, de 25 de fevereiro de 1967.

Art. 72 A Divisão de Auditoria Operacional - DIAOP compete:
I - proceder ao acompanhamento sistemático da gestão

administrativa, de modo a possibilitar a execução de ações corretivas
imediatas quando ocorrerem desvios ou distorções entre o planejado e o
executado;

compete:
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II - produzir iniormações qtrenciale que visem fossibilita:
ao Presidente da IAS a tomada de decisões e oriéntaçóes;

III - tiscallrar a enecuçaa dos prag,,mas d ,, trabalts:
cargo da FNS, inclusive os decorrentes de — nventos,	 aeordss,
contratos, ajustes e outros semelhantes;

IV - tiscalizar a utilização de bens e valores destinados a
Fundação;

V - acompanhar e avaliar as atividades	 de supervies,
administrativa nas unidades descentralizadas da ENS;

VI - dar suporte à Secretaria de Controle Interno do
Ministério da Saúde no exercício da supervisão ministerial de que trata
o art. 21, do Decreto-Lei n9 200, de 21 de fevereiro de 1967.

CAPITULO IV
Atribuições do. Dirigentes

Art. 8 9 Ao Auditor-Chefe incumbe:
I - dirigir, orientar e coordenar as 	 atividades de

Auditoria;
II - assistir ao Presidente da FNS em assuntos relacionados

â Auditoria;
III - propor a realização de auditorias ou inspeções,

quando as evidências ou elementos analisados o aconselharem;
IV - recomendar a instauração de instrumento legal à apuração

de irregularidade e/ou reoponsabilidade;
V - elaborar o Plano Anual de Trabalho da Auditoria, em

consonância com as diretrizes da FN5 e orientação dos órgãos do Sistema
de Controle Interno do Ministério da Saúde;

VI - propor normas de auditagem no campo da auditoria
contábil, de programas e da operacional-administrativa;

VII - subsidiar o Presidente da FNS na avaliação
qualitativa e quantitativa das ações institucionais e no controle da
captação e aplicação de recursos.

Art. 9 2 Ao. Chefes de Divisão incumbe:
I - fiscalizar a execução dos créditos orçamentários e

doo recursos financeiros alocadoa à EUS;
II - verificar a execução dos programas de trabalho da

Fundação, bem como efetivar as suas respectivas avaliações;
III - prestar assessoramento ao Auditor-Chefe, propondo

medidas que possibilitem o pleno cumprimento do Plano Anual de Trabalho
da Auditoria;

Art. 10. Ao Chefe de Serviço incumbe dirigir, coordenar e
controlar a execução das atividades sob sua responsabilidade e executar
outraa atribuições que lhe forem cometidas pelo Auditor-Chefe.

CAPITULO V
Disposições Gerais

•
Art. 11. Do trabalhos das auditorias contábil, de programas e

operacional-administrativa poderão ser descentralizados, por macro ou
microrregiões, a critério do Presidente da FNS e de acordo com a
necessidade de serviço.

Art. 12. Os casos omissos e as dúvidas surgidae na
aplicação do presente R:egimento Interno serão solucionados polo
Auditor-Chefe.

ANEXO VI
REGIMENTO INTERNO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CAPITULO 1
Categoria e Finalidade

Art. Is O Departamento de Administração - DA, órgão
seccional da Fundação Nacional de Saúde - FNS, diretamente subordinado
ao Presidente, tem por finalidade coordenar e executar as atividadee
das áreas de orçamento, finanças, contabilidade, recursos humanos e
serviços gerais.

CAPITULO II
Organização

Art. 22 O Departamento de Administraçào - DA tem a seguinte
estrutura:

1. Serviço de Apoio Administrativo - SERAD
2. Coordenação de Serviços Gerais - CSG
2.1. Seção de Apoio Administrativo - SEAD
2.2. Divisão de Material - DIMAT
2.2.1. Serviço de Compras - SERCO
2.2.1.1. Seção de Cadastro - SECAS
2.2.2. Serviço de Almomarifado - SERAL
2.2.2.1. Seção de Previsão e Controle de Estoque - SOPRE
2.3. Divisão de Património - DIPAT
2.3.1. Seção de Registro de Bens Imóveis - SERBI
2.3.2. Seção de Controle de Bens Eiveis - SEBEM
2.4. Divisão de Comunicações Administrativas - DICOM
2.4.1. Seção de Protocolo - SEPRO
2.4.2. Seção de Expedição - SEPEX
2.4.3. Seção de Arquivo - SEARQ
2.4.4. Seção de Microfilmagem - SEMIC
2.5. Serviço de Cadastro e Controle 	 de Meios de

Transportes - SECOT
2.5.1. Seção de Conservação e Manutenção de Veiculou

- SECOV
2.6. Serviço de Atividades Auxiliares - SERAT
2.6.1. Seção de Reprografia - SERE?
2.7. Serviço de Artes Gráficas - SERAG
2.7.1. Seção de Composição e Foto/ito - SECOF
2.7.2. SeçAo de Impressão e Acabamento - SEIAC
3. Coordenação de Administração da Execução Orçamentária e

••	 •

- CAOf
1.1. Sm73n de Apoio Admielstrativo - SOAS

Serviço de Execução de Convénios, Projetos e Atividade

Especiais • SEeCA
3.3. Divisão de Execução Orçamentaria - DIOR

Serviço de Provisão, Analise e Consolidação - SERPA
3.2  • 	 cs.,..ão ao Registro e Controle de Receita - SECRE

Seiviço de Empenho e Controle Orçamentário - SECOR
3.4. Divisão de Contabilidade - DICONT
3.4.1. Serviço de Análise e Consolidação - SERAC
3.5. Divisão Financeira - D/FI
3.5.1. Serviço de Movimentação e Controle Financeiro - SEMOF
3.5.1.1. Seção de Processamento - SOPRO

3.5.1.2.	 Seção de Controle, Preparo de 	 Pagamentos	 e
Recebimentos - SEPAR

3.5.1.3. Seção de Controle de Prestação de Contas - SECO?
4. Coordenação de Recursos Humanos - CRU
4.1. Seção de Apoio Administrativo - SEAD
4.2. Serviço de Medicine Ocupacional - SEMEC
4.3. Divisão de Administração de Recurso. Humanos - DIAS
4.3.1. Seção de Publicação de Atos Internos - SEPAI
4.3.2. Serviço de Registro e Movimentação de Pessoal - SERMO
4.3.2.1. Seção de Registros Funcionai. - SERF
4.3.2.2. Seção de Movimentação e Controle - SEMOC
4.3.3. Serviço de Pagamento - SEPAG
4.3.4. Serviço de Classificação de Cargos e Promoção - SECLA
4.4. Divisão de Legislação Aplicada - DILAP
4.4.1. Serviço de Deveres, Direitos e Benefícios - SEDEB
4.4.1.1. Seção de Análises e Pareceres - SERPA
4.4.1.2. Seção de Jurioprudência e Benefício - SEJUB
4.4.1.3. Seção de Aposentadorias e Pensões - SEAP
4.5. Divisão de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos

4.5.1. Serviço de Seleção e CapecitaçAq de Recursos Humanos -

4.5.1.1. Seção de Recrutamento e Seleção - SERES
4.5.1.2. Seção de Treinamento - SETRA

Art. 3 9 O Departamento de Adminintraçâo será dirigido por
Diretor-Geral; as Coordenaçõen por Coordenador e ás Divisões, Serviços
e Seções por Chefe, .cujas funções serão providas na forma da
legislação pertinente.

Art. 4 2 Os ocupantes das funções previstas no artigo
anterior serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, por
servidores por eles indicados e previamente designados na forma da
legislação especifica.

cranTmo III
Competência das Unidade.

Art. 5 9 Ao Serviço de Apoio Administrativo - SERAD compete:
I - executar as tarefas de apoio administrativo que

possibilitem o funcionamento das atividades do Departamento de
Administração;

/I - providenciar o registro e controle do pessoal em
exercicio no Departamento de Administração;

III - controlar o recebimento, a movimentação e a expedição
de processos, documentos e correspondências;

IV - requisitar e controlar o material permanente e de
consumo necessários à área;

V - recepcionar e encaminhar o público que se dirige ao
Departamento de Administração, para se providências necessárias;

VI - colaborar com os Órgãos do Departamento de
Administração, atendendo às solicitações que lhe sejam formuladas;

VII - acompanhar a execução	 de contratos, convênios,
acordos e ajuntes do intereone do Departamento de Administração;

VIII - executar quaisquer outras tarefas de apoio
adminintrativo necessárias ao funcionamento do Departamento de
Administração.

Art. 69 A Coordenação de Serviços Gerais - CSG compete
planejar, coordenar, executar e supervisionar as atividadee relativas

	

adminiotração de patrimônio, material, transporte, 	 comunicação,
protocolo, serviços de conservação e manutenção.

Art. 7 2 h Seção de Apoio Administrativo - SOAS compete
executar as atividades administrativas necessárias ao efetivo
funcionamento da Coordenação de Serviços Gerais.

Art. 8 9 A Divisão de Material - DIMAT compete dirigir,
orientar, controlar e coordenar a execução das atividades de
administração de material e prestação de serviços gerais.

Art. 9 2 Ao Serviço de Compras - SERCO compete:
/ - realizar pesquisa de mercado objetivando identificar

as melhores fontes de abastecimento, observando critérios de qualidade,
preços e prazos;

/I - proceder as aquisições de material e as contratações de
serviços de engenharia e de terceiro., nos casos de dispensa e
inexigibilidade de licitação;

/II - elaborar processos de aquisição, contratações de
obras, serviços de engenharia e de terceiros, na modalidade de convite,
encaminhando à Comissão de Licitação os processos referentes às
modalidades de Tomada de Preço e Concorrência;

IV - propor a liberaçâo de cauções exigidas em licitação.

Art. 10. A Seção de Cadastro - SECAS compete:
/ - controlar e manter atualizados oo 	 cadastros	 de

fornecedores, prestadores de serviços e de preços correntes na praça;
/I - organizar e manter atualizada a coleção de catálogos e

especificações técnicas de materiais e serviços;
/II - fornecer elementos e subsídios para a especificação de

materiais e serviços diversoo, com vistas à elaboração de Editais do
Licitação.

- DISSE

SESCA



N? 213 QUINTA-FEIRA, 10 NOV 1994
	

DIÁRIO OFICIAL	 SEÇÃO I	 .16887

Art. 11. Ao Serviço de Almoxarifado - SERAL compete:
I - elaborar, no prazo devido, a relação dos materiais de uso

comum necessários à reposição de estoque;
II - acompanhar os saldos de materiais, em nível nacional,

subsidiando informações para fins de planejamento de reposição de

estoque.

Art. 12. A Seção de Previsão e Controle de Estoque - SEPRE

I - receber, conferir e aceitar os materiais para estoque;
II - organizar e manter atualizado o registro físico-

financeiro dos materiais em estoque;
III - classificar, armazenar e manter, 	 em condições

adequadas, os materiais sob sua guarda e responsabilidade;
IV - fornecer os materiais regularmente requisitados;
V - manter os níveis mínimos de estoque para controle de

reposição.

Art. 13. A Divisão de Património - DIPAT compete dirigir,
orientar, controlar e coordenar a execução das atividades de
administração patrimonial.

Art. 14. A Seção de Registro de Bens	 Imóveis - SERBI

compete:
I - classificar, cadastrar e manter atualizados 	 os

registros dos bens imóveis;
II - registrar e atualizar os gastos aplicados 	 nas

construções em andamento;
III - manter atualizado o arquivamento de cópias de termos de

entrega pelo órgão central do sistema, anexando as plantas de situação,
memoriais descritivos, termos de responsabilidade, inventário de bens
imóveis e folha de registro;

IV - executar medidas relativas à cobertura de risco de bens

imóveis;

VI--o1=1=trp2c1g:nt2i1=1: c
eevão de imóveis;

. 

Art. 15. A Seção de Controle de Bens Móveis - SEBEM

I - classificar, cadastrar e manter atualizados	 os

registros de bens móveis;
II - coordenar a movimentação dos bens móveis e a

distribuição da carga patrimonial;
III - propor ou opinar nos processos de permuta, cessão,

inutilização ou alienação de bens;
IV - realizar o inventário anual dos bens móveis do nível

central e consolidar os dos níveis regionais.

Art. 16. A Divisão de Comunicações Administrativas - DICOM
compete dirigir, coordenar, controlar, orientar e supervisionar a
execução das atividades relativas a protocolo, expedição, arquivo e

microfilmagem.

Art. 17. A Seção de Protocolo - SEPRO compete:
I - receber, protocolar, registrar, autuar e codificar a

documentação recebida;
II - prestar informações quanto à tramitação de processos

e outros documentos.

Art. 18. A Seção de Expedição - SEPEX compete:
I - controlar e efetuar a expedição de malotes e documentos;
II - transmitir e receber mensagens.

Art. 19. A Seção de Arquivo - SEAN? compete:
I - receber, ordenar, classificar, arquivar e conservar os

documentos de interesse da FUI;
II - manter em arquivo, de forma classificade	 e

organizada, toda a documentação recebida e expedida;
/II - realizar trabalhos de pesquisas, consultas e coletas

de dados sobre os documentos arquivados.

Art. 20. A Seção de Microfilmagem - SEMIC compute:
I - receber, conferir, analisar e classificar os documentos

para microfilmagem;
II - dividir os lotes de documentos, compatíveis com o

equipamento, em grau de quantidade e qualidade para a microfilmagem;
III - executar a microfilmagem e arquivar as fichas

micrográficas, devolvendo os documentos para a área de origem;
IV - requisitar, controlar e distribuir internamente o

material necessário à execução das atividades.

Art. 21. Ao Serviço de Cadastro e Controle de Meios de
Transportes - SECOT compete:

I - organizar e manter atualizado o cadastro nacional dos
meios de transporte da PUS;

II - acompanhar e avaliar a movimentação e custo operacional
dos meios de transporte da FNS;

III - propor e opinar sobre alienação, cessão e transferência
de veículos, na forma da legislação vigente.

Art. 22. A Seção de Conservação e Manutenção de Veículos -

SECOV compete:
I - proceder e controlar a utilização, 	 abastecimento,

conservação e lubrificação dos veículos em serviço na Administração

Central;
II - efetuar a guarda das viaturas em serviço na

Administração Central;
III - promover o registro, licenciamento e seguro dos

veículos em serviço na Administração Central;
IV - acompanhar perícias para apuração de responsabilidade

decorrente de má utilização ou negligência por parte dos motoristas da
Administração Central.

Art. 23. Ao Serviço de Atividades Auxiliares - SREAT

compete:
I - coordenar e supervisionar os serviços de reprografia e

atividades de apoio;
II - zelar pela conservação e limpeza das copas e demais

dependências dos prédios da Administração Central;
III - gerir os contratos de prestação de serviços e obras sob

sua responsabilidade.

Art. 24. A Seção de Reprografia - SEREP compete:
I - executar o serviço de reprodução, alceamento e montagem

de documentos;
II - solicitar, receber e controlar os materiais a serem

utilizados na reprodução de documentos;
III - manter controle da solicitação e das cópias produzidas.

Art. 25. Ao Serviço de Artes Gráficas - SERAG compete
planejar, coordenar e supervisionar a execução dos serviços gráficos,
bem como calcular a previsão do material necessário à confecção dos
mesmos, fixando o valor do custo final.

Art. 26. A Seção de Composição e Fotolito - SECOF compete:
I - executar serviços de composição, diagramação e

fotogravura para impressão;
II - executar serviços de colagem, picote e montagem de

croquis;
III - preparar, retocar, reduzir e aplicar positivos e

negativos de fotografias para impressão, heliografias, xerografias e
outros processos.

Art. 27. A Seção de Impressão e Acabamento - SEIAC compete:
I - executar os serviços de impressão e encadernação;
II - manter o arquivo de chapas e outras matrizes de

trabalhos executados.

Art. 28. A Coordenação de Administração da Execução
Orçamentária e Financeira - CAOFI compete planejar, coordenar,
executar e supervisionar as atividades relativas à administração
contábil, financeira e orçamentária.

Art. 29. A Seção de Apoio Administrativo - SEAD compete
executar as atividades administrativas necessárias ao efetivo
funcionamento da Coordenagão de Administração da Execução Orçamentária
e Financeira.

Art. 30. Ao Serviço de Execução de Convênios, Projetos e
Atividades Especiais - SERCA compete:

I - executar e controlar as ações relacionadas à execução
orçamentária e financeira proveniente dos convênios, acordos, ajustes e
outros instrumentos;

II - orientar as unidades regionais e descentralizadas quanto
à execução, cadastramento e demais procedimentos relacionados aos
convênios.

Art. 31. A Divisão de Execução Orçamentária 
TW°Ronacompete dirigir, coordenar, controlar, orientar e supervis 	 a

execução orçamentária da FNS;

Art. 32. Ao Serviço de Provisão, Análise e Consolidação -
SERPA compete:

I - controlar, operar e consolidar a movimentação

orçamentária da FNS, em nível nacional;
II - informar as disponibilidades orçamentárias para a

realização de despesas no nível central;
III - orientar, em articulação com a Assessoria de

Planejamento Estratégico, a descentralização do processo orçamentário
para o nível regional e deste para o nível local.

Art. 33. A Seção de Registro e Controle de Receita -

SECRE compece:
I - classificar e registrar notas de receita arrecadada;
II - conciliar os créditos previstos com a efetiva execução

da receita;
III - apoiar a Coordenação de Orçamento e Programação - da

ASPLAN, nas reformulações do orçamento da FNS.

Art. 34. Ao Serviço de Empenho e Controle Orçamentário -
SECOR compete:

I - controlar e executar o comprometimento das dotações
orçamentárias, na fase inicial dos processos de compra;

II - processar o empenhamento das despesas com aquisições
para os níveis central e regional;

III - controlar os saldos da dotação, por sub/PA, fonte,
natureza e plano interno, bem como estimar as necessidades e solicitar
o detalhamento dos mesmos ao órgão executor.

Art. 35. A Divisão de Contabilidade - DICONT compete
dirigir, coordenar, controlar, orientar e supervisionar a execução
das atividades concernentes aos registros contábeis, em conformidade
com o Plano de Contas da União, em nível nacional.

Art. 36. Ao Serviço de Análise e Consolidação - SERAC

compete:
I - orientar as Coordenações Regionais quanto aos

procedimentos contábeis;
/I - analisar os balancetes patrimoniais financeiros, bem

como os demais documentos contábeis integrantes da prestação de contas;
III - registrar a conformidade contábil no balanço;
IV - preparar a prestação de contas anual.

srt. 37. A Divisão Financeira - DIFI compete coordenar,
controlar e supervisionar a execução financeira e atividades correlatas
em nível central, assim como orientar essa execução nas unidades
regionais e descentralizadas.

compete:

compete:
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Art. 38. Ao Serviço de Movimentação e Controle Financeiro -
SEMOF compete:

I - definir e operacionalizar a descentralização dos recursos
financeiros;

II - controlar e apresentar demonstrativo diário dos saldos
financeiros, em nível nacional;

III - consolidar as despesas efetivadas por todas as
unidades gestoras da Fundação, referentes a pessoal, preparando e
encaminhando à Secretaria Geral do Ministério da Saúde, mensalmente, em
formulário próprio (ADMP), os valores apurados;

IV - informar à Receita Federal, mensalmente, através de
disquete, o montante recolhido, no nível central, do IRPF, do
Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e de indenizações à Fazenda

Nacional;
3 - registrar e consolidar as necessidades financeiras da

Presidência e das unidades regionais e descentralizadas, previstas para
os meses vindouros, solicitando os valores apurados à Coordenação Geral
de Orçamento e Finanças, da Secretaria de Administração Geral, do
Ministério da Saúde, mensalmente e no prazo por esta determinado.

Art. 39. A Seção de Processamento - SEPRO compete:
I - proceder todos os lançamentos necessários à execução

financeira das despesas efetivadas pela Presidência, através do sistema
SIAFI;

II - emitir, diariamente, os relatórios solicitados pelas
áreas competentes, relativos à execução financeira da Presidéncia e dao
unidades regionais e descentralizadas;

III - propor, desenvolver e operacionalizar as atividades
próprias de computação na execução financeira.

Art. 40 - A Seção de Controle, Preparo de Pagamentos e
Recebimentos - SEPAR compete:

I - receber e controlar o recebimento e a movimentação de
processos que tramitam pela Divisão Financeira;

II - analisar e decidir pela regular liquidação dos processos
destinados à efetivação do pagamento;

III - preparar modelo de ordem bancária e remeter o processo
à Seção de Processamento, para emissão de ordem bancária e relatórios
decorrentes, através do Sistema SIAFI;

IV - confeccionar relatórios específicos para recolhimento
das consignações junto à rede bancária;

3 - analisar os relatórios referentes a folhas de pagamento
de pessoal, preparando modelo de notas de lançamento (ML) e

encaminhando-as à Seção de Processamento para a devida apropriação no
Sistema SIAFI;

VI - receber valores no nível central, preparar notas de
lançamentos (ML) correspondentes e encaminhé-las à Seção de
Processamento para a devida apropriação no Sistema SIAF/.

Art. 41. A Seção de Controle e Prestação de Contas - SECOP
compete:

I - analisar, conferir e arquivar, diariamente, os-documentos
referentes aos pagamentc . efetivados no nível central, juntamente com
os relatórios específicos emitidos pelo Sistema SIAFI;

/I - pesquisar e fornecer fotocópias ou originais dos
documentos sob sua guarda, na forma solicitada por autoridade
competente;

III - remeter ao arquivo morto da FNS, 	 devidamente
catalogados, os documentos referentes ao exercicio dos dois anos
anteriores.

Art. 42. A Coordenação de Recursos Humanos - COO
compete promover o levantamento e análise das necessidades de pessoal
no âmbito da Fundação Nacional de Saúde, formular a política para o
setor, planejar, coordenar, acompanhar e orientar as atividades
inerentes à sua execução, em consonância com as diretrizes emanadas do
órgão Central do Sistema de Pessoal Civil.

Art, 43. A Seção de Apoio Administrativo - SEAD compete:
- executar as atividades de apoio administrativo

necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos da Coordenação;
II - organizar e manter arquivo de documentos de uso

corrente, de acordo com os critérios estabelecidos, bem como receber,
registrar e controlar a tramitação de correspondências e processos;

III - controlar as atividades referentes à requisição, guarda
e distribuição de material de consumo, bem como receber e manter
registro do material permanente da área;

IV - providenciar as correspondências e atos oficiais da
Coordenação, observando as normas gerais de datilografia, estética e
publicação;

3 - desenvolver outras atividades administrativas que
possibilitem o pleno funcionamento da Coordenação.

Art. 44. Ao Serviço de Medicina Ocupacional -SEMEC compete:
I - executar e supervisionar as atividades de assistência

social e medicina ocupacional preventiva e corretiva, além das
atividades de medicina e segurança do trabalho;

II - propor medidas de caráter preventivo e corretivo sobre
medicina do trabalho e medicina assistencial;

III - manter junta médica para os efeitos legais;
IV - fornecer laudos médicos para efeito de licença,

aposentadoria e investidura em cargo público e outros fins previstos na
legislação;

3 - realizar visitas médicas domiciliares e em instituições
de saúde, para efeito de licença, assistência e perícia;

VI - estabelecer normas de funcionamento de juntas médicas;
VII - desenvolver outras atividades pertinentes, determinadas

pela CRH;
VIII - realizar inspeção do segurança do trabalho;
IX - efetuar o. tuior'ror, md d.o de p.,VcaÇa0 a.

acidentes do trabalho;
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grau de insalubridade ou periculosidade.

Art. 45. A Divisão de Administração de Recursos Humanos -
DISSE compete supervisionar e executar as atividades de registros e
alterações funcionais dos recursos humanos ativos e inativos, bem como
movimentação, controle e pagamento de pessoal.

Art. 46. A Seção de Publicação de Atos Internos - SEPAI
compete: 

I - organizar, elaborar e divulgar, através de Boletim de
Serviço, os atos normativos emanados da Presidência da FNS, bem como
aqueles referentes à administração de pessoal;

II - executar o serviço de reprografia da Coordenação de
Recursos Humanos;

III - executar tarefas correlatas por determinação da CRU.

Art. 47. Ao Serviço de Registro e Movimentação de Pessoal -
SERMO compete executar as atividades de registros de alterações
funcionais e movimentação de recursos humanos no Ambito da Fundação
Nacional de Saúde.

Art. 48. A Seção de Registros Funcionais compete:
I - promover os registros e controle da vida funcional do

servidor;
II - organizar e manter atualizada a lotação quantitativa e

qualitativa, por unidade, em nível nacional;
III	 - instruir processos de aposentadoria, 	 reversão,

recondução, reintegração e outros de sua competência;
IV - emitir declarações funcionais e certidões de tempo de

V - controlar a freqüência e os afastamentos dos servidores.

Art. 49. . A Seção de Movimentação e Controle - SEMOC compete:
I - instruir processos relativos a afastamento, remoção,

redistribuição, disponibilidade, aproveitamento e transferência de
pessoal;

II - elaborar atos de nomeação, designação, exoneração e
dispensa de servidores;

III - registrar as vacâncias ocorridas em função de
desligamentos diversos;

IV - emitir identidade funcional para os servidores.

Art. 50. Ao Serviço de Pagamento - SOPAS compete:
I - supervisionar e executar as atividades de pagamento de
humanos ativos, inativos e pensionistas da Fundação Nacional

II - analisar e encaminhar os expedientes para inclusão em
folha de pagamento;

III - calcular as diferenças a serem pagas ou descontadas dos
servidores;

IV - analisar descontos efetuados na folha de pagamento;
V - informar os salários recebidos pelo servidor, para efeito

de aposentadoria;
VI - analisar o acumulado de pagamentos, para efeito de RAIS,

DIRF e Declaração de Rendimentos;
VII - receber as informações sobre freqüência dos servidores

lotados nos órgãos centrais da FNS, bem como promover ações inerentes
às ocorrências apuradas;

VIII - desenvolver atividades delegadas pela Coordenação de
Recursos Humanos;

IX - instruir processos para reconhecimento de dívidas de
pessoal, relativas a exercícios anteriores;

X - prestar assessoria às	 unidades	 regionais	 e
descentralizadas, relativa a pagamento de recursos humanos;

XI - efetuar os levantamentos necessários à inclusão doe
gastos com recursos humanos na proposta orçamentária da FNS;

XII - acompanhar a despesa com o pessoal e propor as
suplementações necessárias, quando for o caso.

Art. 51. Ao Serviço de Classificação de Cargos e Promoção -
SECLA compete:

I - executar as atividades relativas à classificação e
reclassificação de cargos dos servidores, aposentados e pensionistas;.

II - executar atividades relativas à organização e aplicação
do Plano de Classificação de Cargos;

III - instruir processos de readaptação de servidores;
IV - aplicar as normas relativas ao Plano de Classificação de

V - executar o instituto da progressão funcional;
VI - manter atualizados os registros de controle da promoção

dos servidores.

Art. 52. A Divisão de Legislação Aplicada - DILAP compete
planejar, supervisionar, coordenar e orientar a correta aplicação das
leis e normas relativas aos direitos e deveres dos servidores ativos e
inativos, bem como dos seus dependentes.

Art. 53.	 Ao Serviço de Deveres, Direitos e Benefícios -
SEDES compete executar, orientar, controlar e supervisionar as
atividades relativas a deveres, direitos e benefícios, bem como
examinar os processos de exoneração.

Art. 54. A Seção de Análises e Pareceres - SEAPA compete:
I - analisar e emitir parecer referente às consultas sobre

assunto de pessoal, formuladas pelas unidades organizacionais da
Fundação Nacional de Saúde;

II - assessorar o Coordenador de Recursos Humanos em assuntos
de interesse de pessoal, produzindo estudos e pareceres, propondo
medidas e diretrizes a serem adotadas no âmbito da Fundação Nacional de
Saúde;

III	 - analisar e Instruir os processos referentes	 à

requisição e cessão de servidores;
IV - examinar e instruir os proseavas referentes à dispensa

Um ponto os servidores;
V - examinar e instruir processos de ajuda de custos;da Fdd;

serviço;

recursos
de Saúde;

Cargos;
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VI - examinar minutas de atos normativos de iniciativa da

Cootdenação de Recursos Humanos;
VII - elaborar atos de interesse da Coordenação de Recursos

Humanos;
VIII - examinar as minutas de edital, contratos, acordos,

convênios ou ajustes que envolvam recursos humanos;
IX - examinar e emitir parecer em projetos de lei, decretos

e portarias, quando solicitada;
X - pronunciar-se em processos referentes a direitos e

deveres.

Art. 55. A Seção de Jurisprudência e Benefício - SEJUB

compete:
I - analisar a legislação e jurisprudência administrativa e

judiciária concernente à administração de pessoal civil;
II - organizar, de forma sistemática , e manter atualizado o

arquivo da legislação e jurisprudência administrativa e judicial
relativa à administração de pessoal;

III - indexar e arquivar a legislação da União e respectivas

alterações e regulamentações;
IV - registrar e controlar a movimentação e o empréstimo de

legislação, compêndios e periódicos sob sua guarda;
V - prestar informações que subsidiem os trabalhos das

diversas unidades organizacionais e atender às solicitações formuladas
pelas mesmas ou por entidades vinculadas à Fundação;

VI - conceder, supervisionar e controlar a concessão dos
benefícios sociais autorizados por lei, tais como: assistência pré-
escolar, auxilio-alimentação, vale-transporte e outros que venham a ser

instituídos;

	

•	 VII	 - manter cadastro atualizado de servidores e dependentes

beneficiados;
VIII - fornecer elementos para a elaboração da proposta

orçamentaria.

Art. 56. A Seção de Aposentadorias e Pensões - SEAP compete:

	

I	 - executar, orientar, controlar e supervisionar as
atividades relacionadas com a concessão e revisão de aposentadorias e

pensões, no âmbito da FNS;
II - instruir os processos de aposentadoria, bem como

elaborar todos os expedientes relacionados com a concessão, tais como:
Portaria, Abono Provisório, Titulo de Inatividade, Apostila e outros,

previstos em legislação;
I/I - elaborar expediente e promover o encaminhamento dos

processos de aposentadoria à CISET e ao Tribunal de Contas da União,
para exame e julgamento da legalidade da concessão, assim como atender
prontamente todas as diligências requeridas pelos órgãos competentes;

IV - atender outras solicitações relacionadas a inativos;
V - examinar e instruir processos de revisão de aposentadoria

dos servidores da Fundação;
VI - proceder à alteração e à revisão das aposentadorias,

sempre que houver qualquer benefício ou vantagem concedidos aos

servidores em atividade;
VII - examinar e preparar processos de concessão de pensões e

emitir títulos, bem como encaminhá-los ao setor responsável pela

inclusão na folha de pagamento;
VIII - orientar e prestar assistência aos pensionistas;
IX - preparar e propor as remessas dos processos à CISEI e ao

Tribunal de Contas da União;
X - examinar e atualizar o valor das pensões, de acordo com

as normas emanadas do SIPEC;
XI - expedir apostilas de alteração do enquadramento de ex-

servidores para revisão de pensões, em conformidade com a legislação

vigente;
XII - providenciar o encaminhamento de expedientes ao Serviço

de Pagamento;
XIII - emitir cartas ou outros expedientes aos interessados

nas pensões.

Art. 57. A Divisão de Seleção e Desenvolvimento de Recursos
Humanos - DISSE compete coordenar, supervisionar e executar as
atividades de recrutamento, seleção, capacitação e desenvolvimento dos
recursos humanos, bem como de pesquisa, elaboração e manutenção do

Plano de Carreiras da FNS.

Art. 58, Ao Serviço de Seleção e Capacitação de Recursos
Humanos - SESCA compete elaborar e realizar processos seletivos, de
caráter interno e externo, para suprir as necessidades de recursos
humanos da FNS; bem como proceder ao desenvolvimento constante dos
recursos humanos para o desempenho dos cargos/funções, mediante estudos
e pesquisas sobre técnicas de capacitação de pessoal e politica de
desenvolvimento de recurso. humanos.

Art. 59. A Seção de Recrutamento e Seleção - SERES compete:
I - elaborar parâmetros para aferir os conhecimentos de

	

servidores,	 no processo seletivo, considerando a especificidade

institucional e as exigências legais;
II - registrar e controlar, qualitativa e quantitativamente,

os recursos humanos disponíveis e os necessários para o cumprimento das

diretrizes institucionais;
III - organizar e manter atualizado um banco de dados que se

caracterize como fonte de pesquisa para a elaboração e execução de
processos seletivos e concursos;

IV - promover o intercâmbio entre a FNS e instituições afins,
visando a troca de experiências e atualização de conhecimentos

específicos da área;
V - elaborar, implantar e avaliar projetos e atividades de

planejamento de recursos humanos;
VI - avaliar e acompanhar o impacto produzido pelos programas

implantados;
VII - organizar, de forma sistemática, e manter atualizado o

arquivo da legislação e jurisprudência, relativo ao desenvolvimento de

recursos humanos,
VIII - acompanhar a publicação de normas e procedimentos da

área de recursos humanos, visando à s55 aplicação nas respectivas

atividades;IX - manter o controle e efetuar permanente avaliação dos
recUrsos orçamentários destinados pela FNS ao desenvolviment

o de

recursos humanos.

Art. 60. A Seção de Treinamento - SETRA compete:
I - proceder ao diagnóstico e ao desenvolvimento constante

dos recursos humanos para o desempenho dos cargos/funções, mediante
estudos e pesquisas sobre técnicas de capacitação de pessoal e política

de desenvolvimento de recursos humanos;
II - acompanhar e avaliar, em conjunto com os demais órgãos

da PUS, as necessidades de capacitação de recúrsos humanos, visando a
permanente adequação do quadro de pessoal aos objetivos globais da

Instituição;III - elaborar, em conjunto com as áreas técnicas e unidades

regionais e descentralizadas, o plano anual de capacitação e
desenvolvimento de recursos humanos da FNS, com base no levantamento de
necessidades e solicitações das diversas unidades organizacionais;

IV - identificar, controlar, analisar e divulgar informações
sobre eventos relacionados à capacitação e desenvolvimento dos recursos

humanos da FNS;
V - aprimorar a força de trabalho da Instituição, mediante a

participação em eventos específicos;
VI - avaliar, através de instrumentos específicos, o impacto

dos treinamentos realizados;
VII - expedir certificados;
VIII - realizar as atividades relativas à concessão e

acompanhamento de estágios supervisionados;
IX - manter cadastro qualitativo dos servidores, bem como de

instituições de prestação de serviços de capacitação de recursos

humanos;
X - elaborar relatórios consolidados e levantamentos

referentes às áreas especificas;
XI - elaborar instrumental e material didáticos para suporte

das ações de capacitação de recursos humanos;
XII - elaborar instrumentos e medidas para a área de

desenvolvimento de recursos humanos;
XII/ - planejar, executar e supervisionar ações relativas aos

Planos de Carreiras da Instituição;
XIV - planejar e acompanhar as ações relativas ao processo de

avaliação e desempenho dos servidores da FNS.

CAPITULO IV
Atribuições dos Dirigentes

Ao Diretor-Ge.ral do Departamento de Administração

ANEXO VII
REGIMENTO INTERNO

DEPARTAMENTO DE INFORMTICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

CAPITULO I
Categoria e Finalidade

Art. 12 O Departamento de Informática do Sistema único de
Saúde, órgão, seccional da Fundação Nacional de Saúde - FNS, diretamente
subordinado ao Presidente, tem por finalidade especificar, desenvolver,
implantar e operar sistemas de informações relativos às atividades
finalísticas do Sistema único de Saúde - SUS, em consonância com o
órgão setorial, e promover a informatização:

I - do processo de planejament o , operação e controle do

SUS;
II	

- das ações administrativas direcionadas para o
gerenciamento dos recursos físicos, materiais, humanos e financeiros do

setor de saúde;
III - dos procedimentos de	 atendimento

	 ambulatorial,

hospitalar e de vigilância sanitária e epidemiológic
a da rede

pública de saúde;IV - do acompanhamento, da execução e dos registros dos

contratos de interesse da sua área de abrangência.

CAPITULO II
Organização

Art. 27 O Departamento de Informática do Sistema único de

Saúde - DATASUS tem a seguinte estrutura:
1. Coordenação de Informações de Saúde - COINS

2. Coordenação de Sistemas de Assistência ê Saúdc

COSAS
3.

Coordenação de Sistemas de Informatização de Unidades de

Saúde - COSUS
4. Coordenação de Administração - COADM

5. Divisão de Produção do Rio de Janeiro - DIPRJ

6. Coordenação de Sistemas de Saúde Coletiva - COSSC

Art. 61.
incumbe:

I - dirigir, orientar, coordenar e supervisionar as unidades

sob sua direção;
II - praticar os demais atoe inerentes as suas atribuições

legais;
III - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas

pelo Presidente da FNS.

Art. 62. Aos Coordenadores, Chefes de Divisão, Serviço e

Seção incumbe dirigir, coordenar e controlar a execução das atividades
sob sua responsabilidade e exercer outras atribuições que lhes forem
cometidas pelo Diretor-Geral do Departamento de Administração.

CAPITULO V
Disposições Gerais

Art. 63. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na
aplicação do presente Regimento Interno serão solucionados pelo
Diretor-Geral do Departamento de Administração.
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7. Divisão de Produção do Distrito Federal - DIPDF

5 12 O conjunto de estruturas localizadas no Rio de Janeiro
caracteriza o Centro Tecnológico de Informática do DATASUSI

29 O Departamento disporá de um Assessor, tecnicamente
subordinado à Procuradoria-Geral da FNS, para atendimento de suas
necessidades jurídicas;

Art. 39 O Departamento de Informática do Sistema único de
Saúde será dirigido por Diretor-Geral; as Coordenações por Coordenador
e as Divisões por Chefe, cujas funções serão providas na forma da
legislação pertinente.

Art. 42 Os ocupantes das funções previstas no artigo
anterior serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, por
servidores por eles indicados e previamente designados na forma da
legislação especifica.

CAP/TULO III
Competência das Unidades

Art. 52 A Coordenação de Informações de Saúde - COINS
compete:

I - desenvolver o implantar, para o Centro Nacional de
Epidemiologia, aplicativos considerados de pronto atendimento,
especialmente desenvolvidos para microcomputadores e voltados para o
gerenciamento de programas e análises epidemiológicas;

II - desenvolver e Implantar, em articulação com o Centro
Nacional de Epidemiologia, clistemas de informações destinados ao
suporte das atividades do Centro;

I// - disseminar, junto aoo usuários, o acervo do dados e
informações existentes, capacitando-os no uso de ferramentas
disponíveis para tratamento e recuperação de informações, bem como
en gessara-los na identificação, localização e tratamento de novas
informações a serem incorporadas ao acervo;

IV - administrar o acervo de dados e informações de saúde,
cuidando de sua uniformidade e integração entre as diversas 'áreas do
Departamento de Informática do Sistema único de Saúde.

Art. 62 - A Coordenação do Sistemas de Assistência à Saúde -
COSAS compete:

I - planejar, coordenar e executar as atividades necessárias
ao desenvolvimento, implantação e manutenção dos sistemas voltados a
produzir informações que possibilitem apurar a produção, bem como
controlar e avaliar o atendimento ambulatorial nos níveis federal,
estadual e municipal;

II - planejar, coordenar e executar as atividades necessárias
ao desenvolvimento, implantação e manutenção doe sintemaa destinados á
operacionalização das ações de controle de doenças e agravos;

I/I - planejar, coordenar e executar as atividades
necessárias ao desenvolv: entre, implantação e manutenção dos sistemaa
destinados às atividades de vigilância sanitária.

Art. 72 A Coordenação de Sistemas de Informatização de
Unidades de Saúde - COSUS compete planejar, coordenar e executar as
atividades necessárias ao desenvolvimento, implantação e manutenção de
sistemas voltados para otimizar o desempenho e a eficiência dos
serviços executados pelas Centrais Integradas, ambulatórios e hospitais
da rede pública.

Art. 89 A Coordenação de Administração - COADM compete
planejar, coordenar e executar as atividades das áreas de orçamento,
finanças, contabilidade, recursos humanos e serviços gerais, no âmbito
do Departamento de Informática do Sistema único de Saúde, e, em
especial, as relacionadas com o Centro Tecnológico de Informática,
observadas as normas institucionais.

Art. 92 A Divisão de Produção do Rio de Janeiro -DIPRJ
compete:

I - executar os sistemas nas fases de processamento;
II - administrar os recursos computacionais do parque de

proceonamento de dados;
III - apropriar os recursos utilizados na produção 	 de

sistemas;
IV - fornecer recursos de processamento de dados às

Coordenações de Sistemas, para o desenvolvimento de suas ações;
V - manter e guardar, em condições adequadas de segurança,

os arquivou de dados necessários à execução do. sistemas;
VI - prover e acompanhar a manutenção dos equipamentos sob

sua responsabilidade;
VII - interagir, com áreas afins, no desenvolvimento,

implantação e execução dos produtos a serem processados;
VIII - participar na especificação de recursos produtivoa

aplicáveis em atividades sob sua responsabilidade.

Art. 10. A Coordenação de Sistemas de Saúde Coletiva - COSSC
compete:

- planejar, coordenar e executar ao atividades necessarian
à integração dos serviços regionais de informática, das Coordenações
Regionais da FNS, com aa demais estruturas do DATASUS;

II - prover o suporte técnico e a cepacitação dos servideree
da PUS no uso das ferramentas de microinformarica;

III - gerir o cadastro de produtos decenvolvloos pelo DATADOS
e organizar a distribuição o uso desses produtos no ambito do SUS;

IV - planejar, coordenar e executar ao atividades necessárias
ao desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas para a área de
gestão administrativo-financeira dos diversos órgãos vinculados ao
Hinietério da Saúde e, em especial, a PUS;

V - assessorar o CENEPI nas sistemáticas de acesso às peses
de informações existentes no campo de seu interesse, bem como no que se
refere à distribuição seletiva destao no âmbito do SUS.

Art. 11. A Divisão de Produção do Distrito Federal - DIPDF

compete:
I - executar os sistemas nas fases de proceasamento;
II - administrar os recursos computacionais do Parque de

Processamentos de Dados;
III - apropriar os recursos utilizados na produção de

sistemas;
IV - fornecer recursos de processamentos de dados às

Coordenações de Sistemas, para o desenvolvimento de suas ações;
V - manter e guardar, em condições adequadas de segurança, os

arquivos de dados necessários à execução dos sistemas;
VI - prover e acompanhar a manutenção dos equipamentos sob

sua responsabilidade;
V/I - interagir, com arcas afins, no desenvolvimento,

implantação e execução dos produtos a serem processado.;
VIII - participar na especificação de recursos produtivos

aplicáveis em atividades sob sua responsabilidade.

CAPITULO /17

Atribuições dos Dirigentes

Art. 12. Ao Diretor-Geral do Departamento de Informática do
SUS incumbe:

I - dirigir,	 orientar e coordenar es atividades do
Departamento;

II - gerir o orçamento do Departamento, em conformidade com
as diretrizes institucionais;

III - assessorar o Presidente da PUS em assuntos relacionados
à informática;

IV - apresentar à Assessoria de Planejamento Estratégico o
planejamento anual das atividades do Departamento, em consonância com
as diretrizes institucionais;

V - estabelecer normas c especificações técnicas para
elaboração de convênioa e/ou contratos, visando a aquisição de bens
e/ou serviços de informática, em articulação com a Aseentoria de
Planejamento Estratégico;

VI - elaborar orientações normativas visando ao efetivo
funcionamento das atividades do Departamento, em articulação com a
Assessoria de Planejamento Eetratágico;

VII - planejar e coordenar as atividades referentes à
prospecção tecnológica e capacitação do pessoal do Departamento;

VIII - aprovar as metodologias e normas técnicas
necessárias ao desenvolvimento, implantação e operação de sistemas de
informações.

Art. 13. Aos Coordenadores e Chefes da. Divisões incumbe
planejar, dirigir, coordenar e orientar o desenvolvimento e execução
das atividades das respectivas áreas e exercer outran atribuições que
lhes forem cometidas polo Diretor-Geral do Departamento de Informatica
do Sistema único de Saúde.

CAPITULO V
Disposições Gerai.

Art. 14. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na
aplicação do presente Regimento Interno serão solucionados pelo
Diretor-Geral do Departamento de Informática do Sistema único de Saúde.

AMO VIII
REGIMENTO INTERNO

CENTRO NACIONAL DE EPIORMIOLOGZA

CAPITULO I
Categoria e Finalidade

Art. 19 O Centro Nacional de Epidemiologia - CENEPI, órgão
singular da Fundação Nacional de Saúde - FNS, diretamente subordinado
ao Presidente, tem por finalidade promover e disseminar o uso da
metodologia epidemiológica em todos os níveis do Sistema único de Saúde
- SUS, visando subsidiar a formulação e a implementação de políticas,
bem como a organização dos serviços e ações de saúde, e
especificamente:

I - responder pela informação e análise do quadro eanitório
do País;

II - subsidiar o estabelecimento de prioridades para a
alocação de recursos no setor.

CAPITULO II
Organização

Art. 29 O Centro Nacional de Epidemiologia - CENEPI tem a
seguinte estrutura:

1. Serviço de Apoio Administrativo - SERAD
2. Coordenação de Informações e Análise da Situação de

Saúde - CIASS;
3. Coordenação de Apoio ao Desenvolvimento de Epidemiologia

- COADE
4. Coordenação do Sistema Nacional de Laboratório de Saúde

Pública - COLAB
S.	 Coordenação do Sistema Nacional de 	 Vigilância

Epidemiológica / - CSNVE - 1;
6.	 Coordenação do Sistema Nacional de 	 Vigilancia

Epidemiológica II - CSNVE - II;

5 12 As Coordenações do Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemioiógica serão organizadas mediante ato administrativo do
Presidente da FNS, tendo em conta grupos de ações e atividades
determinados pelo CENEPI, quando o risco de doenças e agravos à saúde
exija a constituição de grupos técnicos.

2 9 O Centro de Referência Professor Hélio Fraga ficará
diretamente subordinado ao CENEPI, mediante ato administrativo do
Presidente da FUI, no qual deverá constar as suas competências.
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Art. 39 O Centro Nacional de Epidemiologia será dirigido
por Diretor; as Coordenações por Coordenador e o Serviço por Chefe,
cujos funções. 5erào providas na forma da l egislação pertin.nte.

Art. 42 Os ocupantes das funções previstas no artigo
anterior serão substituldos, em Suas faltas ou impedimentos, por
servidores por eles indicados e previamente designados na forma da
legislação especifica.

CAPÍTULO
Competência da. Unidade.

Art. 59 Ao Serviço de Apoio Administrativo - SERAD compete:
I	 - executar as tarefas de apoio administrativo	 que

	

possibilitem o desenvolvimento das atividades do Centro Nacional	 de
Epidemiologia;

II - providenciar o registro e controle do pessoal em
exercício no órgão;

III - controlar o recebimento, a movimentação e a expedição
de processos, documentos e correspondência.;

IV - requisitar e controlar o material permanente e de
consumo necessários aos órgãos;

V - recepcionar e encaminhar o público que se dirige ao
Centro Nacional de Epidemiologia, para as providências necessárias;

VI	 - colaborar com os órgãos do Centro Nacional	 de
Epidemlologia, atendendo às solicitações que lhe sejam formuladas;

VII - acompanhar a	 execução doa contratos, convênios,
acordos e ajustes de interesse do Centro Nacional de Epidemiologia; e

VIII - executar quaisquer outros tarefas de apoio
administrativo necessárias ao funcionamento do Centro Nacional de
Epidemiologia.

Art. 69 A Coordenação de Informação e Análise da Situação
de Saúde - CIASS compete:

I - reunir, organizar, analisar e difundir informações
epidemioldgicas para o Sistema único de Saúde, de forme
descentralizada, de modo a subsidiar o estabelecimento de prioridades,
a alocação de recursos e a orientação programática dec três esferas de
governo;

II - gerenciar bancos de dados com informações sobre
morbidade, mortalidade, meio ambiente, saneamento, financiamento,
oferta de serviços, recursos humanos, população, renda, habitação,
transporte, trabalho, lazer e outros que tenham correlação com a saúde;

III	 -	 assessorar usuárion dou	 sistemas sob	 sua
responsabilidade;

IV - construir e revisar, sistematicamente, indicadores
epidemiológicoo e operacionais, de forma a manter a efetividade de
normas e procedimentos eotabelecidos pelo CENEPI;

V - identificar as necessidades, com base em indicadores
epidemiológicos, para a organização e o funcionamento da Rede Nacional
de Laboratórios de Saúde Pública;

VI - desenvolver e difundir técnicas e instrumentos de
análise, avaliação e acompanhamento de ações e serviços de saúde,
aplicáveis aos diferentes níveis do SUS;

V// - coordenar a criação e manutenção do Sistema Nacional de
Informações de Saúde.

Ars. 72 A Coordenação de Apoio ao Desenvolvimento da
Epidemiologia - COADE compete:

I - identificar necessidades de capacitação de recursos
humanos em opidemio/ogia para o SUS e promover, em conjunto com os
demais gestores, o suprimento dessas necessidades, em consonância com
os indicadores epidemiológicos;

II - apoiar a produção c o desenvolvimento do conhecimento
científico e tecnológico brasileiro, no campo da epidemiologia e afins;

III - identificar, promover, apoiar e coordenar projetos de
natureza epidemiológica de interesse do Ministério da Saúde;

IV - difundir o conhecimento epidemiológico em todos os
adveio do SUS.

Art, 82 A Coordenação do Sistema Nacional de Laboratório de
Saúde Pública - COLAR compete:

I - atuar junto às áreas competentes no sentido de viabilizar
a aplicação de recursos financeiros para operacionalização do Sistema
Nacional de Laboratórios de Saúde Pública;

II - apoiar o desenvolvimento do processo de descentralização
e municipalização das ações laboratoriais, em conronância com a
política do SUS;

III - promover a articulação e a integração entre as unidadee
laboratoriais do País;

IV - promover a implantação e/ou implementação, no Sistema
Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, das atividades
laboratoriais, envapolo aos programas do Ministério da Saúde;

V - manter permanente articulação com os demais órgãos do
CENEPI para identificação das necessidades de adequação das atividades
laboratoriais, de acordo com o perfil epidemiológico de cada Are.;

VI - promover o apoio laboratorial às ações de vigilância
sanitária e definir diretrizes e norma. relacionadas As atividades de
análices clinicas;

VII - identificar as necessidades e apoiar a produção de
incemos básicos especificou a seres' utilizados pelo Sistema Nacional de
Laboratórios de Saúde Pública;

VIII - promover o intercâmbio técnico-cientifico com
organismoc nacionais e internacionais que pensam contribuir para a
melhoria de desempenho dos laboratórios de saúde pública;

IX - realizar, em articulação com os demais órgãos do CENEPI,
a busca permanente de inovações tecnológicas a serem incorporadas às
atividades dos laboratórioa de saúde pública;

X - promover e articular o desenvolvimento de estudos e
projetos de pesquisas que contribuam para o aperfeiçoamento das ações
laboratoriais;

XI - realizar supervisões e assessorias técnicas as unidades
laboratoriais pertencentes ao Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde
Pública;

XII - propor o estabelecimento de normas para a organização

do sistema,	 bem como a padronização de métodos 	 e técnicas
laboratoriais;

XIII - identificar e propor o credenciamento de Laboratórios
de Referência;

XIV - promover, em articulação com a ORO, o desenvolvimento e
capacitação de recursos humanos para o Sistema Nacional de Laboratórios
de Saúde Pública;

XV - avaliar o desempenho dos laboratórios de saúde pública.

Art. Na As Coordenações do Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica - I e II - CSNVE I e CSNVE II compete:

I - organizar e coordenar o Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiologica, objetivando reduzir a morbi-mortalidade da população;

II - definir normas e procedimentos técnicos e diretrizes
operacionais para o país, no que diz respeito ao controle de doenças e
agravos, atualizando-os de acordo com a evolução do conhecimento
científico e tecnológico em cada campo;

III	 -	 implementar	 a notificação,	 a	 investigação
epidemioldgica e a adoção precoce de medidas de controle;

IV - promover e apoiar técnica, gerencial e operacionalmente,
as atividades necessárias ao funcionamento do Sistema Nacional de
VigiAncia Epidemiológica;

V - identificar as necessidades, com base em indicadores
epidemiológicos, para a organização e funcionamento da Rede Nacional de
Laboratórios de Saúde Pública;

VI - propor normas e procedimenton técnicos necessário° A
organização e funcionamento da rede de serviços, atualizando-os
permanentemente, de acordo com o desenvolvimento técnico científico;

VII - propor, em circunstáncias especiais que representem
risco de disseminação nacional, ações voltadao pare o controle e/ou
erradicação de doenças e agravos, em articulação com as instancias
estaduais e municipais envolvidas;

VIII - apoiar e assessorar tecnicamente as demais inotâncias
do SUS no desenvolvimento de ações que viabilizem o apoio laboratorial
aos programas e ações voltados para o controle de doenças e agravos o
os processos de educação em saúde e comunicação social, através de
técnicas e meios adequadoo;

IX - apoiar e asseosorar técnica, gerencial e
operacionalmente as demais instánclas do SUS no desenvolvimento de
ações que viabilizem a notificação e a investigação de doenças e
egravos e o acompanhamento e avaliação, de forma sistemática e
continua, do impacto daa ações desenvolvida.;

X - elaborar e divulgar documentos técnico-normativos e
operacionais;

XI	 - promover o intercâmbio técnico-cientifico com
organizações não-governamentais de âmbito nacional e internacional.

•
CAPITULO IV

Atribuições doa Dirigentes

Art. 10. Ao Diretor do Centro Nacional de 	 Epidemiologia
incumbe:

I - dirigir, orientar, coordenar e controlar ao atividades
executadas pelo Centro Nacional de Epidemiologia;

II - elaborar orientações	 normativos	 visando	 ao
efetivo funcionamento do Centro Nacional de Epidemiologia;

II/ - subsidiar o	 Presidente da	 FNS	 na	 tomada
de decisões sobre assuntos relativos à epidemiologia e ao controle de
doenças e agravos;

/V - apresentar à Assessoria de Planejamento Estratégico o
plano anual das atividades do Centro.

Art. 11. Aos Coordenadores e aos Chefes incumbe dirigir,
coordenar e controlar a execução deo atividades das unidades sob cua
responsabilidade e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pelo Diretor do Centro Nacional de Epidemio/ogia.

CAP/TULO v
Disposições Gerai.

Art. 11. Oc carios omiesos e as dúvidas surgidas na
aplicação do presente Regimento Interno serão colecionados pelo Diretor
do Centro Nacional de Epidemiologia.

ANEXO IX
REGIMENTO INTERNO

DEPARTAMWDO DE OPERAÇÕES

CAPITULO I
Categoria e Finalidade

Art. 19 O Departamento de Operações - DEOPE, órgão singular
da Fundação Nacional de Saúde - FNS, diretamente subordinado ao
Presidente, tem por fina/idade planejar, coordenar e executar ações e
serviços de saúde e saneamento, bem como desenvolver programas de
assistência . cooperação técnica doo estados e municípios, incluindo
ações relacionadas à imunizações, à auto-suficiência em
imunobiológico., à cauda da comunidade, ao controle de endemias, à
atenção a saSde das populações indígenas e ao saneamento básico.

cAp/Tmo
Organização

Art. 22 O Departamento de Operações - DEOPE tem a seguinte

1. Serviço de Apoio Administrativo - SERAD
2. Coordenação de Saúde do /ndio - COSAS
3. Coordenação de Operacionalização de Serviço. de Saúde -

4. Coordenação de Saneamento - COSAM
5. Coordenação de Saúde da Comunidade - COSAC
6. Coordenação de	 Imunizações e Auto-suficiência em

estrutura:

COO AU
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Imunobiológicos - CIAIM
7. Coordenação de Controle das Doenças Transmitidas por

Vetores - CCDTV

Art, 32 O Departamento de Operações será dirigido por
Diretor-Geral; as Coordenações por Coordenador e o Serviço por Chefe,
cujas funções serão providas na forma da legislação pertinente.

Art. 42 Os ocupantes das funções previstas no artigo
anterior serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, por
servidores por eles indicados e previamente designados na forma da
legislação específica.

CAPITULO III
Competência das Unidades

Art. 52 Ao Serviço de Apoio Administrativo - SERAD

compete:
I - executar as tarefas de apoio administrativo que

possibilitem o funcionamento das atividades do Departamento de
Operações;

II - providenciar o registro e controle do pessoal em
exercício na área;

II/ - controlar o recebimento, a movimentação e a expedição

de processos, documentos e correspondências;
IV - requisitar e controlar o material permanente e de

consumo necessários à área;
3 - recepcionar e encaminha:: o público que se dirige ao

Departamento de Operações, para as providências necessárias;

VI - colaborar com os órgãos do DEOPE, atendendo às

solicitações que lhe sejam formuladas;
VII - acompanhar a execução dos contratos, convênios,

acordos e ajustes de interesse do DEOPE;
VII - executar quaisquer outras	 tarefas de apoio

administrativo necessárias ao funcionamento do DEOPE.

Art. 69 A Coordenação de Saúde do Índio - COSAI compete:
I - coordenar, no âmbito do SUS, as ações de prestação de

serviços de atenção à saúde das populações indígenas;
II - orientar a prestação de serviços de saúde na rede

da FUI, com base em informações epidemiológicas e aspectos culturais
das populações indígenas;

III - definir critérios, em co-gestão com a área de saúde da
Fundação Nacional do Índio - FUNAI, para a elaboração de projetos
específicos e de caráter estratégico destinados à promoção, proteção
e recuperação da saúde do índio, segundo as peculiaridades de cada
comunidade, conforme avaliação realizada pelo Núcleo Interinstitucional
de Saúde Indígena - NISI, em cada unidade federada;

IV - participar da definição das necessidades de adequação
da rede de unidades de saúde 'da PUS, FUNAI e outros órgãos para
atendimento às comunidades indígenas;

3 - promover a capacitação de recursos humanos, em
articulação com a área competente da FUI e da FUNAI, para atuação em
comunidades indígenas;

VI - desenvolver, em articulação com a Assessoria de
Planejamento Estratégico, estudos de custo das atividades que
contribuam para o reequilibrio da vida econômica, política e social das
comunidades indígenas;

VII - articular, junto aos gestores do SUS, a prestação de
assistência médica, em qualquer esfera do poder, a membros das
comunidades indígenas;

VIII - coordenar e participar da elaboração e execução de
projetos, respeitando a organização social e política, os costumes, as
crenças e as tradições das diversas comunidades indígenas;

IX - promover as articulações entre as áreas governamentais e

a busca da cooperação de entidades ou associações civis e religiosas,
visando assegurar suporte técnico, cientifico e operacional
indispensável à eficácia das ações e serviços de saúde;

X - estabelecer articulação permanente com a FUNAI, visando a
colaboração para a prestação de serviços compreendidos no ambito de
atuação da FUI e daquela Fundação, na execução de projetos
estratégicos.

Art. 79 A Coordenação de Operacionalização dos Serviços
de Saúde - COSAU compete:

I - conduzir e implementar o processo de descentralização da
rede de serviços da PUS, de forma a garantir, nos sistemas estaduais e
municipais, a atenção integral à saúde da população;

II - organizar e capacitar corpo técnico para assessoria e
supervisão contínua, com vistas ti consolidação e à garantia da

qualidade dos serviços prestados;
III - coordenar as unidades remanescentes que conformarão uma

estrutura referencial, tanto para a prestação de serviços de saúde

quanto para a capacitação de recursos humanos;
IV - desenvolver e avaliar novas tecnologias e métodos de

trabalho na rede de serviços, associados à realização de pesquisas
epidemiológicas para o constante aprimoramento das ações de promoção de
proteção e de recuperação da saúde;

3 - participar do desenvolvimento do Sistema Unificado de
Informações da PUS, integrando-o ao Sistema único de Saúde;

VI - apoiar o desenvolvimento de modelos de integração
docente-assistencial, mediante serviços próprios da FUI, dos estados e
dos municípios;

VII - gerenciar o processo de aquisição, distribuição e
utilização dos medicamentos e outros insumos necessários ao suporte dos
programas sob responsabilidade direta da FUI, com vistas à construção
do SUS.

Art. 02 A Coordenação de Saneamento - COSAN compete:
I - coordenar, supervisionar e executar as atividades de

saneamento e obras de engenharia sob responsabilidade da FUI,
mediante:

a) o apoio técnico e administrativo, em saneamento, a
programas e ações desenvolvidos por órgãos municipais, estaduais e

federais;
b) a administração dos serviços autônomos de água, es-goto e

resíduos sólidos;
c) a elaboração, implantação e atualização de normas e

instruções para o funcionamento de serviços de saneamento;
d) a promoção de ações de controle da qualidade da água de

abastecimento público;
e) a operação e manutenção de condições adequadas ao

funcionamento de laboratórios locais e regionais de controle da
qualidade da água;

f) a elaboração de projetos de abastecimento de água,
esgoto sanitário, drenagem urbana e outros inerentes à engenharia
sanitária;

g) a elaboração de projetos de arquitetura e instalações
técnicas e especiais de hospitais, unidades mistas, centros e postos
de saúde, laboratórios e outros prédios destinados à área de saúde e
saneamento;

h) o desenvolvimento de estudos e pesquisas tecnológicas na
área de saneamento;

i) a execução de serviços de hidrogeologia;
j) o acompanhamento, o controle e a supervisão da execução

de obras e serviços de engenharia, de acordo com os cronogramas
físico-financeiros;

k) a execução de serviços de melhorias	 sanitárias

domiciliares;
II - promover ações de educação em saúde, com a participação

comunitária, nas atividades e programas de saneamento;
III - participar de estudos visando estabelecer, em

conjunto com o Centro Nacional de Epidemiologia, indicadores de
desempenho relativos à melhoria das condições de saúde, como resultado
da execução da política e programas de saneamento;

IV - participar na formulação de diretrizes e execução das
ações de saneamento básico do Sistema único de Saúde;

3 - desenvolver ações de saneamento através da assistência
técnica aos estados e municípios e/ou execução de atividades especiais
em áreas de interesse estratégico e epidemiológico, visando a

organização, estruturação, execução e manutenção dos serviços de
saneamento;

VI - promover e prestar assistência técnica a programas de

capacitação de pessoal, voltados para a participação comunitária no
processo de educação sanitária, planejamento das ações de saneamento,
implantação, manutenção e administração de serviços de saneamento, em
todos os níveis.

Art. 92 A Coordenação de Saúde da Comunidade - COSAC
compete:

I - coordenar, supervisionar e acompanhar, em	 nível
nacional, as atividades inerentes aos programas de saúde da comunidade;

II - promover e estimular a articulação e interação do
sistema de saúde local com as organizações sociais existentes nas
comunidades;

III - promover, com os estados e municípios, a implantação
e/ou implementação do Programa de Saúde da Família, de Agentes
Comunitários de Saúde e o acompanhamento do trabalho desenvolvido pelas
parteiras tradicionais existentes nas comunidades;

IV - viabilizar a criação de equipes multiprofissionais,
visando a promoção e a proteção a saúde, a prestago da assistência nas
clínicas básicas, bem como assegurar uma interação entre os
profissionais de saúde e a comunidade;

3 - promover, com os estados e municípios, o diagnóstico de
saúde das comunidades, para definição da área de abrangência, do tipo
de atenção à saúde e de formação de equipes;

VI - estabelecer, com os estados e municípios, um sistema de
informação para o programa de saúde da comunidade, integrado ao sistema
existente;

VII - contribuir para que a abordagem do atendimento à
população se inicie pelos cuidados primários de saúde às famílias,
garantindo, p,ra tanto, o estabelecimento do sistema de referência e
contra-referência;

VII/ - estabelecer articulação com os ministérios da área
social, organismos internacionais, universidades e/ou outras entidades
representativas da sociedade, visando à organização,
operacionalização, acompanhamento e avaliação do modelo de atenção à
saúde;

IX - apoiar os estados e municípios, em articulação com
órgãos de recursos humanos, no treinamento, na reciclagem e na
profissionalização, guando necessária, bem como na educação contínua
das equipes dos programas de saúde da comunidade.

Art. 10. A Coordenação de Imunizações e Auto-suficiência CO

Imunobiológicos - CIAI)/ compete:
I - coordenar as ações de vacinação em âmbito nacional, em

articulação com as Secretarias Estaduais de Saúde e outros setores

envolvidos, a partir de análises epidemiológicas realizadas pelo

CENEPI;
II - definir, em articulação com o Centro Nacional de

Epidemiologia e outros setores, as vacinas de caráter obrigatório,
sistemático, bem como os respectivos esquemas de vacinação;

III - garantir o suprimento dos imunobiológicos necessários
à execução das ações de vacinação;

IV - promover, na área de imunizações, intercâmbio técnico-
científico com organizações governamentais e não-governamentais, de
Ambito nacional e internacional;

3 - coordenar a 'produção e o programa de aquisição de
imunobiológicos;

VI - assegurar o controle da qualidade dos imunobiológicos;

VII - definir, divulgar e apoiar a implantação e
implementação de normas e procedimentos técnicos referentes à
uti/ização de imunobiológicos;

VIII - promover e apoiar estudos e pesquisas de interesse
para a área;

IX - definir, em articulação com o Centro Nacional de
EpIdemiologia, parâmetros para avaliar a eficiência e a eficácia de
programas de vacinação;
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X	 - implantar e implementar, em ámbito nacional, 	 as
vacinações de caráter obrigatório o sistemático, bem 	 como os
respectivos esquemas de vacinaçào;

XI - coletar, analisar e divulgar as informações referentes
As imunizações;

XII - estabelecer critérios e prestar apoio técnico e
financeiro à promoção de estratégias específicas de vacinaçáo;

XIII - apoiar as ações que visem a capacitação e o
aperfeiçoamento dos recursos humanos;

XIV - assessorar as áreas técnicas especificas na proposição
de ações de comunicação social e educação em saúde.

Art. 11. A Coordenação de Controle doa Doenças Transmitidas
por Vetores (CCDTV) compete:

I - estabelecer diretrizes operacionais, normas técnicas e
padre.° de procedimentos relacionados ao controle das doenças
transmissiveis por vetores;

/I - coordenar, orientar e estimular, junto às unidades
federadas e aos municípios, a produção de dados, sua análise e
informações;

III - orientar e supervisionar as operações de campo dos
programas de controle de vetores e reservatórios, em articulaçáo com o
Centro Nacional de Epidemiologia;

IV - acompanhar e avaliar o impacto das ações e serviços
desenvolvidoa para o controle e erradicação de doenças transmitidas por
vetores e reservatórios, em conjunto com o CENEPI e outros órgãos do
Sistema Único de Saúde;

V - produzir informaçõen sobre os agravos de reaponaabilidade
da FNS, em conjunto com a área especifica do CENEPI;

VI - estabelecer mecanismos para a reformulação do papel dos
níveis	 federal,	 estadual e municipal no controle	 de	 doenças
transmitidas por	 vetores e reservatórios,	 na perspectiva da
consolidação do SUS;

VII - assegurar a manutenção e o funcionamento dos
equipamentos utilizados pela EUS no controle de vetores e reservatórios
de doenças;

VIII - manter cadastro atualizado, por unidade federada, dos
equipamentos para aplicaçào de inseticidas e similares;

IX - organizar e manter um serviço de documentação e
referència técnica, relativo a produtos e equipamentos de uso no
controle de vetores e reservatórios de doenças;

X - assegurar a capacitação de recursos humanos em atividades
de entomologia e controle de vetores e reservatórios de doenças, em
articulação com a área de recursos humanos da PUS e do Ministério da
Saude;

XI - estabelecer diretrizes para a descentralização das
operações de campo, na perspectiva de implementaçâo do Sistema 'mico de
Saúde;

XII - definir critérios e normas para a elaboração, análise e

conso/idaçao de planos operativos;
XIII - promover, em articulação com outras área. da FUI, a

participação da populaçâo nas atividades de controle das doença°
transmitidas por vetores e reservatórios;

XIV - propor, acompanhar, avaliar e divulgar resultados de
ensaion de campo para tentes de novos defensivos, equipamentos de
aplicação de inseticidas e metodologias alternativas de controle de
vetores e reservatórios de doenças;

XV - promover, em conjunto com o CENEPI, quando necessário,
estudos de impacto ambiental para verificação dos efeitos do uso de
inseticidas e similares utilizados pela FNS co controle de vetores e
reservatórios de doenças.

CAPITULO rv
Atribuições dos Dirigentes

Art. 12. Ao Diretor-Geral do	 Departamento de Operações

I - dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades
executadas pelo Departamento;

II - elaborar orientações normativas visando ao	 efetivo
funcionamento do Departamento;

III - subsidiar o Presidente da FNS naa ações referentes à
area de atuaçâo do Departamento;

IV - praticar os demais atos inerentes às suas atribuições
legais e administrativas.

Art. 13. Aos Coordenadores e ao Chefe de Serviço incumbe
dirigir, coordenar e controlar a execução das atividades sob sua
responsabilidade e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas
pelo Diretor-Geral do Departamento de Operações.

CAPITULO v
Disposições Gerai.

Art. 14. Os casos omissos e as dividas surgidas na
aplicação do presente Regimento Interno serão solucionados pelo
Diretor-Geral do Departamento de Operações.

ANEXO X
REGIMENTO INTERNO

INSTITUTO EVAND110 CHAGAS

CAP/TULO I
Categoria e Finalidade

Art.	 12	 O Instituto Evandro Chagas -	 DEC,	 unidade
descentralizada da Fundação Nacional de Saúde - FNS, diretamente
aubordinada ao Presidente, tem por finalidade realizar estudos,
pesquisas e análises laboratoriais relativas às doenças tropicais e is
viroses, particularmente para a região Amazônica, e eapecificamente:

I - identificar e atuar nos problemas módico-sanitários;
II - promover a capacitação de recursos humanos para a

pesquisa de ações de saúde;

DII - apoiar a produção de insumos em suas áreas de
competência.

CAPITULO II
Organização

Art. 20	 O Instituto Evandro Chagas - IEC tem a seguinte
eruutara:

1. Centro Nacional de Primatas 	 CENAP

Art. 32 O Instituto Evandro Chagas e o Centro Nacional de
Primatas serão dirigidos por Diretor, cujas funções serão providas na
forma da legislação pertinente.

Art. 40 Os ocupantes das funções previstas no artigc
anterior serao substituídos, em suas faltas ou impedimentos, por
servidores por eles indicados e previamente designados na forma da
legislação específica.

CAPITULO III
Competência da Unidade

Art. 59 Ao Centro Nacional de Primatas compete coordenar e
executar projetos de criação e reprodução do primatas não -humano° em
cativeiro, para apoio à pesquisa cientifica na área de ciências da
saúde, bem como implantar cotados que visem a preservaçao de espécime
ameaçadas de extinção.

CAPITULO rv
Atribuições dos Dirigentes

Art. 62 Ao Diretor do Instituto Evandro Chagas incumbe:
I - dirigir, orientar o coordenar as atividades 	 do

Instituto;
II - assessorar o Presidente da FNS em assuntos relacionados

à área de atuação do Instituto Evandro Chagas;
III - apresentar à Assessoria de Planejamento Estratégico o

planejamento anual de atividades, bem como a previsão orçamentária
IV - gerir o orçamento do Instituto Evandro Chagas, em

conformidade com as diretrizes institucionais;
V - elaborar orientações normativas visando ao efetivo

funcionamento do Instituto Evandro Chagas;
VI - praticar ou demais atos inerentes às suas atribuições

legais e administrativas.

Art. 70 Ao Diretor do Centro Nacional de Primatas - CENAP
incumbe:

I - dirigir, orientar e coordenar as atividade° do Centro;
DI - assessorar o Diretor do	 Instituto	 em assuntos

relacionados à primatologia;
III - apresentar, ao Diretor do Instituto, o planejamento

e a previsão orçamentária do Centro;
IV - gerir o orçamento do Centro Nacional de Primatas, em

conformidade com as diretrizes institucionais;
V - elaborar orientações normativa. minando ao efetivo

funcionamento do Centro;
VI - praticar os demais atos inerentes às suas atribuições

legais e administrativas.

CAPITULO v
Disposições Gerais

Art. 82 Para o desenvolvimento de calas ações, o Instituto
Evandro Chagas contará com seis equipes técnicas que conformarão as
seguintes Unidades Cientificas: 1) Virologia Geral; 2) Arbovirologia;
3) Bacteriologia; 4) Micologia; 5) Paraeitologia; 6) Patologia e Meio
Ambiente; e duas Unidades de Apoio: 1) Administração; 21 Biotério.

16 As equipes técnicas caracterizadas como Unidades
Científicas destinam-se à realização de pesquisa cientifica no campo da
medicina tropical e do meio ambiente, e, como laboratório de sede
pública, visam promover o suporte 1) vigilância epidemiológica,
capacitação de recursos humanos e produção de imunobiológicos.

2s As Unidades de Apoio prestarão o necessário suporte à
plena execução das atividades científicas.

Art. 99 O Inetituto Evandro Chagas contará, ainda, com um
Conselho Técnico Cientifico e um Comitê de Ética Médica, cuja
organização, composição, funcionamento e atribuições doe membros do
Colegiado serão estabelecidos por ato do Presidente da ENS.

Art. 10. Os casos omissos e as dúvidas eurgidas na aplicação
do presente Regimento Interno serão solucionados pelo Diretor do
Instituto Evandro Chagas.

ANEXO XI
REGIMENTO INTERNO

ESCOLA DE ENFERMAM( DE MANAUS

CAPITULO I
Categoria e Finalidade

Art. 12 A ES,,,la de Enfermagem de Manaus - ESEUF, unidade
descentralizada da Fundação Nacional de Saúde - FNS, diretamente
subordinada ao Presidente, tem por finalidade desenvolver recurso°
humanos non níveis auxiliar, técnico c superior para atendimento das
necessidades na rede de serviços de saúde, especialmente na região
.'amazônica, e, ainda, desenvolver pesquisa no campo da enfermagem e
promover a divulgação de conhecimentos à comunidade no que concerne .a

área de saúde.

incumbe:
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CAPITULO II
Organização

Art. 29 A Escola de Enfermagem de Manaus - ESENF tem 	 a
seguinte estrutura:

1. Departamento de Ciências Básicas - DECIB
2. Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica - DEMEC
3. Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde

Pública - DEMIS

Art. 39 A Escola de Enfermagem de Manaus será dirigida por
Diretor e os Departamentos por Chefe, cujos funções serás, providas na
forma da legislação pertinente.

Art. 49 Os ocupantes das funções previstas no artigo
anterior serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos, por
servidores por eles indicados e previamente designados na forma da
legislação especifica.

CAPITULO III
Competência das Unidades

Art. 59 Ao Departamento de Ciências Básicas - DECII3 compete:
I - planejar e coordenar o ciclo pré-profissional (10, 29 e

35 periodos) do curso de Graduação em Enfermagem e Obstetricia, bem
como o 49 período do referido curso, que corresponde a parte inicial do
ciclo profissional;

II - supervisionar, controlar e prover os meios necessários
aos Laboratórios de Anatomia, de Enfermagem, de Microbiologia e
Paraoitologia e de Nutrição e Dietética;

III - elaborar o seu plano de trabalho como parte integrante
do Plano Anual de Atividades da Escola de Enfermagem de Manaus;

IV - atribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão ao
pessoal que o integra, respeitando as especialidades;

V - coordenar, no ambito do Departamento, o trabalho do
pessoal docente, visando a eficiência do ensino, de pesquisa e da
extensa°,

VI - elaborar a lista de ofertas das disciplinas com	 os
r,,pectivos	 critérios e pré-requisitas de sua 	 responsabilidade,
aubmetendo-a ao Conselho Departamental;

VII - elaborar os projetos de pesquisa e os planos de
cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão no seu âmbito de
atuação;

VIII - distribuir, no ambito do Departamento, o pessoal
docente pelas atividades de ensino e pesquisa;

/X - promover e orientar, no âmbito do Departamento, 	 a
execução de projetos e pesquisas;

X - promover, no ambito do Departamento, a integração
interdiscap/inar e interdepartamental, bem como a atualização tacnico
cientifica dos procedimentos de enfermagem;

XI - planejar e coordenar, no ambito do Departamento, os
cursos de farias;

XII - selecionar, no ambito do Departamento, cureos para
estágios nos diferentes serviços de saúde da comunidade;

XII/ - promover, no âmbito do Departamento, a Integração
docente-assistencial com profissionais pertencentes às inetiteições que
oferecem cursos e estágios;

XIV - elaborar programas e provas para 	 concurso publico
na área de enfermagem, no âmbito de sua atuação;

XV - participar no desenvolvimento do Curso Intensivo de
Auxiliar de Enfermagem, no debito de aua atuação.

Art. 69 Ao Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica -
DEMEC compete:

I - planejar e coordenar as disciplinas do 55 e 69 períodos
do Curso de Graduação em Enfermagem e Obstetrícia e de HabilitaçUe em
Enfermagem Médico-Cirúrgica;

II - elaborar o seu plano de trabalho como parte integrante
do Plano Anual de Atividadea da Escola do Enfermagem de Manaus;

III - atribuir encargos de ema:no, pesquisa e exteaaie da
pessoal que o integra, respeitando as especialidades;

IV - coordenar, no ambito do Departaaento, o trabalao da
pesuoal docente, visando a eficiência do ensino, da penai, e da
extensão;

V - alabarar a lista de ofer ua das di'ciaiindn
reepectivos	 c: i terias	 ue rua	 ria ao:, ar • -
subm,tendo-a do -.'enselho Deparr,menral;

V1 - • . .corar e, pro;rtae de 1.,	 rd	 •-
de espeaiili,. ,:u, dperteiçoarento e..,..eni4o Lhe.. e.5

 VII - distribuir, na :and:, do Depar,arato,
docen t e pela, atividades de ensin, e petT-Isa;

VII: - praaever e	 oi'ien,ar,	 ee sepdrt.	 ••
execução de projetos e pesae,,as;

IX	 -	 promover,	 ne :200150 U, D .. íurtorr t,2 2 ..J,	 ,	 /65 . E.
interdi,,,iplinar e interdepartanvi.tal, 	 ,
cientlf,ca dos procedimentos de eriatraa,..a;

X - planejar e ceordenar, no aebite do Darart.a...r.0,
cursos da ferias;

XI - selecionar, no árbito 4,	 r,ra
estágioe nos diferentec serviços de sitide da cozunidide;

XII - promover, no ambito da Departamento, a iravgraçU,
docente-acuictencia/ com preflssionala pertencentes „is inatitaiç,,, que
oferecem cursos e estagies;

XIII - elaborar programas e provas pard concurso público
na área de enfermagem, no debito de sua atuaçáo;

XIV - participar no desenvolvimento do	 Curso	 Intensivo
de Auxiliar de Enfermagem, no ambito de sua atuação.

Art. 72 Ao Departamento de Enfermagem Materno-Infantil 	 e
Saúde Pública - DEMIS, compete:

/ - planejar e coordenar as disciplinas do 79 e 89 perlodos
do Curso de Graduação em Enfermagem e Obctetricia e de Habilireaao em
Enfermagem de Saúde Pública e Enfermagem Obstétrica;

II - planejar e coordenar o Internato Rural de Habilitação em

Enfermagem de Saúde Pública;
III - participar na supervisão do internato rural para

finalistas das Escolas de Ciências da Saúde;
IV - elaborar o seu plano de trabalho como parte

integrante do Plano Anual de Atividades da Escola;
V - atribuir encargos de enoino, pesquisa e extensão ao

pessoal que o integra, respeitando as especialidades;
VI - coordenar, no âmbito do Departamento, o trabalho do

pessoal docente, visando a eficiência do ensino, da pesquisa e da
extensão;

VII - elaborar a lista de ofertas das disciplinas, com os
respectivos critérios e pré-requisitos de sua responsabilidade,
submetendo-a ao Conselho Departamental;

VIII - elaborar os projetos de pesquisa e os planos de
cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão no seu âmbito de
atuação;

IX - distribuir, no ambito do Departamento, o pessoal docente
pelas atividades de ensino e pesquisa;

X - promover e orientar, no âmbito do Departamento, 	 a
execução de projetos e peaquisas;

XI - promover, no âmbito do Departamento, a integração
interdisciplinar e interdepartamental, bem como a atualização técnico-
cientifica dos procedimentos de enfermagem;

XII - planejar e coordenar, no ambito do Departamento, os
cursos de férias;

XIII - selecionar, no ambito do Departamento, Cursos para
estágios moo diferentes serviços de saúde da comunidade;

XIV - promover, no âmbito do Departamento, a integração
docente-assistencial com profissionais pertencentes às instituições que
oferecem cursos e estágios;

XV - elaborar programas e provas para concurso público na
área de enfermagem, co âmbito de sua atuação;

XVI - participar no desenvolvimento do Curso Intensivo
de Auxiliar de Enfermagem, no âmbito de sua atuação.

CAPITULO rs,
Atribuições doo Dirigentes

Art. 85 Ao Diretor da Eocola de Enfermagem de Manaus
incumbe:

I - administrar e representar a Escola de Enfermagem de
Manaus;

II - cumprir e fazer cumprir o Regimento, a legislação em
vigor, as deliberações da Congregação e do Conselho Departamental, bem
como os atos e decieões das autoridades e dos órgãos a que esteja
subordinado;

III - exercer o poder disciplinador e fiecalizador da Escola
de Enfereagem de Manaus, aplicando as sanções de sus alçada;

IV - exercer a gestão financeira e econômica da Escola, nos
termos das resoluções emanadas da Presidência de EDS;

V - apresentar à Congregação da Escola a prestdção de contas
anual;

VI - determinar a abertura do inscrições e matriculas para os
diferentes cursos, com observancia da legislação vigente para o ensino;

VI/	 -	 responder pelas atividades dos	 alunos	 nas
instituiçõen	 onde são realizadoa os estágios práticos, ou nos
estabelecimentos onde a Escola se fizer por eles representar;

VIII - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas
pelo Presidente da FNS.

Art. 99 Aos Diretores de Departamento incumbe planejar,
dirigir, coordenar e orientar o desenvolvimento e execução das
atividades das respectivas áreas e exercer outras atribuições que lhes
forem. cometidas.

CAPITULO V
Disposições Geraia

hrt. 10. 02 demais diapositivos, não alterados pelo
pr,sent5 Reg:reato, constantes do Regimento da Escola, aprovados pelo
.7onelho Federal de Educação, conforme Parecer n9 141/76, refdrente ao
proceaeo	 16.075/i5, publicado na Dscurenta n2 182, p. 417, de
;sn,ato a, 1976, prevaleau-

A-c. II. Os e-ises emis.oa e ao dividas	 ourgidas	 na
•	 ar p.	 a gir eito	 Interne Serão solucianadoc pelo

r....ar di ! • ct. la ae Inftraager 4 , Ita.au,.

ANEXO XII
REGIMENTO INTERNO

COORDERAçõES REGIONAIS

CAD ITULO 1
Categoria c Finalidade

Ara. 1 ,	As coordenações Regionaie	 . COR,	 unidadeu
da Foaduçie Nacional de Suude - FaS, diretamente subordinadas

dr Pre,idente, teh por fin,lidade cocrdenar, supervisionar e
d. -,eavolver as at:vid,des da EUS nau suac respectivas áreas de atuação.

CAPITULO 11
Organização

Art. 29 As Coordenações Regionais têm a seguinte estrutura:
I - Coordenação Regional do Acre - CORAC:
1. Serviço de Planejamento -SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informdtica - SEINF
5. Serviço de Administraçâo - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USANE
7. Distrito Sanitário de Cruzeiro do Sul	 OS
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7.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD

II - Coordenaçâo Regional do ~zonas - CORAM:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINF
5. Serviço de Administraçâo - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USANE
7. Distrito Sanitário de Humaitã - OS
7.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2. Setor de Apoio Administrativo - SODAS
8. Distrito Sanitário de Itacoatiara - DS
8.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9. Distrito Sanitário de Tefé - DS
9.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
9.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
10. Unidade Mista de Benjamin Constant - UM
11. Unidade Mista de Silo Paulo de Olivença - UM
12. Unidade Mista de Parintins - UM
13. Centro de Saúde II/ de Itacoatiare - CS III
14. Centro de Saúde II de Manacapuru - CS II
15. Centro de Saúde II de Manés - Cl II
16. Centro de Saúde II de Humeitá - CS II
17. Centro de Saúde II do Tefé - CO II
18. Centro de Saúde II de Labréa - CS II
19. Centro de Saúde I de Manacapuru - CO I
20. Centro de Saúde I de Alvarliee - CS I
21. Centro de Saúde I de Uarini - CS I
22. Centro de Saúde I de Boca do Acre - CS I
23. Centro de Saúde I de Eurinepe - CO I

24. Centro de Saúde I Anatura - Cl /
25. Centro de Saúde I de Santo Antonio do Iça - CS I
26. Centro de Salde I do Tonantins - CS I
27. Centro de Saúde I de Boa Viste do Ramos - CS

1 9 A Coordenação Regional do Amazonas disporá de um
Assepeor Jurídico, tecnicamente vinculado A Procuradoria Geral da FNS,
para atendimento do suas necessidadeo e de outras Coordenações da
região Norte, por determinaçâo do Presidente da FNS.

III - Coordenaçâo Regional de Moreira - CORRR:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemlologia - SEEPI
3. Serviço do Operaçõe. - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINE
5. Serviço de Administração - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USANE
7. Unidade Mista de Carecerei - UM
8. Centro de Saúde I de Mucajai - CO I

IV - Coordenaçâo Regional de Rondônia - CORRO:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço do Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINF
5. Serviço de Administraçâo - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USANE
7. Distrito Sanitário de GuajarO-Mirim - OS
7.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
8. Distrito Sanitário de 31-Paraná - OS
8.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9. Unidade Mista de Ariquemes - UM
10. Unidade Mista de Cacoal - UM
11. Unidade Mista de Ji-Paraná - UM
12. Unidade Mista de Alvorada D'Ooste - UM
13. Centro de Saúde III de Pimenta Sueco - CS III
14. Centro de Saúde I de Colorado D'Oeste - CS I
15. Centro de Saúde I de EspigOo D'Oeste - Cl I
16. Centro de Saúde I de Jato - CS I
17. Centro de Saúde I de Ouro Preto D'Oeste - CS I
18. Centro de Saúde I de Presidente Médici - CS I
19. Centro de Saúde I de Rolim de Moura - CO I
20. Centro de Saúde I de Santa Luzia - CO I
21. Centro de Saúde I de Cerejeiree - CS I

V - Coordenaçáo Regional do Pará - CORPA,
I. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEIO!'
5. Serviço de Administração - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USASSE
7. Distrito Sanitário de Altamira - IS
7.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
8. Distrito Sanitário de Breves - OS
8.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9. Distrito Sanitário de Cametá	 OS
9.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
9.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
10. Distrito Sanitário de Capanema - OS
10.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
10.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
11. Distrito Sanitário de Conceiçâo do Araguaia - OS
11.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
11.2. Setor de Apoio Adminiotrativo - SESAD
12. Distrito Sanitário de Marabá - OS
12.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
12.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD

13. Dietrito Sanitário de Santarém - DO
13.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
13.2. Setor de Apoio Administrativo - URSAS
14. Distrito Sanitário n o 8 - OS
15. Dietrito Sanitário nO 9 - DO
16. Distrito Sanitário no 10 - OS
17. Distrito Sanitário no 11 - DS
18. Distrito Sanitário na 12 - OS
19. Distrito Sanitário n o 13 - OS
20. Distrito Sanitário n o 14 - OS
21. Distrito Sanitário n o 15 - DS
22. Distrito Sanitário n 2 16 - DS
23. Distrito Sanitário no 17 - DS
24. Unidade Mista de Presidente Mediei - Rurósolis - UM
25. Unidade Mista de Abeetetuba - UM
26. Unidade Mista de Breves - UM
27. Unidade Mista de Monte Alegre - UM
28. Unidade Mista de Oriximina - UM
29. Unidade Mista de Rondon do Pará - UM
30. Unidade Mista de Altamire - UM
31. Unidade Mista de Itaituba - UH
32. Unidade Mista de Marabá - UM
33. Unidade Mista de Porto Grande - Macapá - UM
34. Unidade Mista de Tucurui - UM
35. Unidade Mista de Almerim - UM
36. Unidade Mista de Monte Dourado - A/merim - UM
37. Unidade Mista de Paruapebas - UM
38. Unidade Mista de Barcarena - UM
39. Centro de Saúde III de Castanhal - CO III
40. Centro de Saúde II de Alenquel - CO II
41. Centro de Saúde II de Comete - CS II
42. Centro de Saúde II de Capanema - CO II
43. Centro de Saúde I/ de Soure - CO II
44. Centro de Saúde I de Abel Figueiredo - Bom Jesus do

Tocantins - CO I
45. Centro de Saúde I de Igarepê-A9u - CS I
46. Centro de Saúde I de Igarepê-Mirim - CS I
47. Centro de Saúde I de Marapanim - CO I
48. Centro de Saúde I de óbidoe - CO I
49. Centro de Saúde I de Santa Isabel do Pará - CS I
50. Centro de Saúde I de Brasil Novo-Medici/ândia - CO I
51. Centro de Saúde I de MedicilAndia - CO /
52. Centro de Saúde I de Pa/ootina - Brejo Grande Araguaia -

53. Centro de Saúde I de Serra Pelada - Curionõpolis - CO I
54. Centro de Saúde I de Aveiro - CO /
55. Centro de Saúde I de São Miguel - CO I
56. Centro de Saúdo I de Planalto-Almerim - CO I
57. Centro de Saúde I de Bom Jesus do Tocantins - CO
58. Centro de Saúde I de Curionõpolis - CS /
59. Centro de Saúde / de Beirad&c. - Laranjal do Jari - CO I
60. Centro de Saúde I de Brejo Grande do Araguaia - CS I
61. Centro de Saúde I de Munguba - Almer1m - CO

5 2 ! A Coordenaçâo Regional do Pará dimporá de um Assessor
Jurídico, tecnicamente vinculado à Procuradoria Geral da FNS, para
atendimento de suas neceoeidades e de outra. Coordenações da região
Norte, por determinaçâo do Presidente da FNS.

VI - Coordenaçáo Regional do Tocantiue - CORTO:
I.	 Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemio/ogia - SEEPI
3. Serviço de Operaçbee - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINF
5. Serviço de Administraçâo - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USASSE
7. Distrito Sanitário de Porto Nacional - Dl
7.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
8. Distrito Sanitário de Tocantinõpolis - OS
8.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9. Unidade Mista de Colina do Tocantins - UM
10. Unidade Mista de Guarai - UM
11. Unidade Mista de Tocantinõpolis - UM
12. Centro de Saúde I de Nova Olinda - CO I
13. Centro de Saúde I de Araguatins - CO I
14. Centro de Saúde I de Ananáa - CO I
15. Centro de Saúde I de 'Cambio:1 - CS /
16. Centro de Saúde I de Axixd do Tocantins - CS I
17. Centro de Saúde I de Wanderlândia - CO I
18. Centro de Saúde I de Miranorte - CO I
19. Centro de Saúdo I de Araguacema - CO I
20. Centro de Saúde I de Arapoema - CO I
21. Centro de Saúde I de Colméia - CS I
22. Centro de Saúde I de Dois Irmãos - CO I
23. Centro de Saúde I de BabeçulOndia - CO I
24. Centro de Saúde I de Novo Acordo - CO I
25. Centro de Saúde I de Itacejá - CO I
26. Centro de Saúde I de Filadélfia - CS I
27. Centro de Saúde I de Auguet1n6polis - CS I
28. Centro de Saúde I de Cristaiândia - CS I
29. Centro de Saúde I de Nazaré - CO I
30. Centro de Saúde I de Buriti de Tocantino - Ano Sebeetillo

do Tocantins - CS I
31. Centro de Saúde I de Presidente Kennedy - CO I
32. Centro de Saúde I de Pedro Afonso - Cl I
33. Centro de Saúde I de Itaguatine - CS I
34. Centro de Saúde I de Paraíso do Tocantins - CO I

VII - Coordenaçáo Regional do Amapá -
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemio/ogia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEI!!!'

CO I
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5. Serviço de Administração - SEADM
6. Unidade de Saneamento'- SORNE
7. Unidade Mista de Porto Grande - UM

VIII - Coordenação Regional do Maranhão - cORmA:
/.	 Serviço de Planejamento - SEPLA
2.	 Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3.	 Serviço de Operações - SEOPE
4.	 Serviço de Informática - SEINE'
5.	 Serviço de Administraçáo - SEADM
6.	 Unidade de Saneamento - USANE
7.	 Dietrito Sanitário de Chapad•nha - PS
7.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
8.	 Distrito Sanitário do Coda - DS
8.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9.	 Distrito Sanitário de Imperatriz - DS
9.1.	 Setor de Apoio Técnieo - SETEC
9.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
/O.	 Distrito Sanitário de Pedreiras - PS
10.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
10.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
11. Distrito sanitário de Pindara-Mirim - DS
11.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
11.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
12. Distrito Sanitário de São João dos Patos - Dl
12.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
12.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
13. Unidade Mista de Carolina . UM
14. Unidade Mista de Açailândia - 511
15. Unidade Mista de Barra do Corda - UM
16. Unidade Mista de Estreito - UM
17. Unidade Mista de Rosário - UM
18. Unidade Mista de S. P. da Agua Branca - Imperatriz-UM
19. Unidade Mista de Zé Doca - UM
20. Centro de Saúde II/ de Pedreiras - CS III
21. Centro de saúde III de Caxiac - CS III
22. Centro de Saúde I de Coroatá - CS I
23. Centro de Saúde I de MaranhAozinho-Cándido Mendes-CS I
24. Centro de Saúde I de Viana - CO I
25. Centro de Saúde I de Amarantes - CO I
26. Centro de Saúde I de Porto Franco - CO I
27. Centro de Saúde I de Nova Olinda - CO I
28. Centro de Saúde I de Areguana - Zé DOCO - CO I

5 3 2 A Coordenação Regional do Maranhào disporá de um
Assessor Jurídico, tecnicamente vinculado à Procuradoria-Geral da ENS,
para atendimento de suas necessidades e de outras Coordenações da
região Nordeste, por determinação do Presidente da FIOS.

IX - Coordenação Regional do Piauí - CORPO:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINE
5. Serviço de Administração - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USANE
7. Distrito Sanitário de Campo Maior - OS
7.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
O.	 Distrito Sanitário de Floriano - DS
8.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9.	 Distrito Sanitário de Parnaiba - OS
9.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
9.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
10. Distrito Sanitário de Picos - OS
10.1.Setor de Apoio Técnico - SETEC
10.2.Setor de Apoio Administrativo - SESAD
11. Unidade Mista de Parnaiba - UM
12. Centro de Saúde I/I de Campo Maior - CS III
13. Centro de Saúde III de Floriano - CO III
14. Centro de Saúde III de Piripiri - CO III
15. Centro de Saúde II de Altos - CO II
16. Centro de Saúde II de Esperantina - CS II
17. Centro de Saúde I de Bertolínia - CS
18. Centro de Saúde I de Buriti doe Lopes - CO I
19. Centro de Saúde I de Cocai - CS I
20. Centro de Saúde I de Eliseu Martins - CO I
21. Centro de Saúde I de Flore. do Piauí - CO I
22. Centro de Saúde I de Itaveira - CS I
23. Centro de Saúde I de Manoel Emídio - CO I
24. Centro de Saúde / de Marcos Parente - CS I
25. Centro de Saúde I de Rio Grande do Piauí - CO 1
26. Centro de Saúde I de Santo Inácio do Piauí - CS I
27. Centro de Saúde I de Jaidõs - CO I
28. Centro de Saúde I de Joaquim Pire. - CS I
29. Centro de Saúde I de Landri Sales - CS I
30. Centro de Saúde I de Luiz Correia - CO I
31. Centro de Saúde I de Nazaré do Piauí - CS I

X - Coordenação Regional do Ceará - CORCR:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINE'
5. Serviço de Administração - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USANE
7. Distrito Senitário de Baturité - OS
7.1.Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2.5etor de Apoio Administrativo - SESAD
8. Distrito Sanitário de Crato - DO
8.1.5etor de Apoio réCnICO - SETEC

e.j.Aefor d, Ap•iá Adranistrativo - SESAD
0. Dirtrita Sanitário de Sobral - DS
d.1.11e ...or d. Apoio Técnico - SETEC
',.2.Setor de Apoio Administrativo - SESAD

10. ..b.1dade Mista de Araeati - UM
Il. Unidade Miíta de Jaguaribe - UM
12. Unidad. Micta de Lisoeiro do Norte - W1
13. nnidad. Mieta de Pereiro - 001
14. Centro de Cuide III de Juazeiro do Norte - CO III

Centro dm Saúde II de Acarem - CO II
16. Centro d. Saúde II de Camocim - CS II
17. Centro de Saúde II de Canindé - CO II
le. Centro de Saúde II de Cascavel - CO II
10. Centro d. Saúde II de Icó - CO I/
Ju. Ceatio de Saüde II de Ie. - CS I/
21. Centro de Saúde II de 1tapipoca - CO II
Cl. Centro de Saúde II de Jaguaruana - CO II
Cl. Centro de Saúde Il de Maranguape - CO II
24. Centro de Saúde II de Morada Nova - CS II

Centro de Sande II de Quixada - CS II
26. Centro de Sacie 11 de Russas - CS 11
P7. Centro de Saúde II de Tabuleiro do Norte - CO II
Je. Centro de Saúde I de Alto Santo - CS I
2:. C”ntro d. Saúde 1 de Amontada - CO I
f o . Centro de Sande I de Bela Cruz - CS I
11. Centro de Saúde I de Icapui - CO I
32. Centro de Saído I de Iracema - CO 1
33. Centro de Saúde I de Itaicaba - CO I
14. Centro de Saúde I de Jaguaretama - CO 1
35. Centro de Saúde I de Jaguaripara - CO I
16. Centro de Saúde I de Marco - CS I
37. Centro de Saúde 1 de Palhano - CO I
38. Centro de Saúde 1 de Quixere - CO I
19. Centro de Saúde I de S. J. do Jaguaribe - CS I

5 42 A Coordenação Regional do Ceará disporá de um Assessor
Jurldico, tecnicamente vinculado à Procuradoria-Geral da POIS,
para atendimento de suas necessidades e de outras Coordenações da
regiào Nordeste, por determinação do Presidente da FIOS.

XI - Coordenação Regional do Rio Grande do Norte - CORAR:
O.	 Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINE
5. Serviço de Administraçáo - SEADM
A.	 Unidade de Saneamento - USANE
7. Distrito Sanitário de Caicó - OS
7.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
8. Distrito Sanitário de S. J. do Mipibu - DO
8.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9. Unidade Mista de Açú - UM
10. Unidade Mista de Cairo - UM
11. Unidade Mista de Ceará Mirim - UM
12. Unidade Mista de Touros - UM
13. Unidade Mista do Serra do Mel - Vila Brasília - UM
14. Centro de Saúde III de Currais NOV08 - Cl III
IS. Centro de Saúde II de Macaíba - CO II
16. Centro de Saúde 1 de Angicos - CO I

17. Centro de Saúde I de Apodi - CS I
18. Centro de Saúde 1 de Pau dos Ferros - CO I
19. Centro de Saúde I de Pureza - CS I
20. Centro de Saúde I de Serra Negra do Norte - CS 1
21. Centro de Saúde I de Lucrécia - CS I
22. Centro de Saúde I de Santa Cruz - CS

XII - Coordenação Regional da Paraíba - CORPB:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia 	 SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de informática - SEINE
5. Serviço de Administração - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USANE
7. Distrito Sanitário de Campina Grande - OS
7.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
8. Distrito Sanitário de Itabaiana - OS
8.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9. Unidade Mista de Alagoa Grande - UM
10. Unidade Mista de Alagoa NOVEL - UM
11. Unidade Mista de Areia - UM
12. Unidade Mista de Bananeira. - UM
13. Unidade Mista de Guarabira - UM
14. Unidade Mista de Princesa Isabel - UM
/5.	 Centro de Saúde III de Esperança - CO III
16. Centro de Saúde II/ de Solânea - CO 1/I
17. Centro de Saúde III de Santa Rita - Várzea Nova-CS III
18. Centro de Saúde II de Belém - CS II
19. Centro de Saúde II de Remigio - CS II
20. Centro de Saúde I de Caiçara - CO I
21. Centro de Saúde I de Cacimba de Dentro - CS I
22. Centro de Saúde 5 de Jura - CO I
23. Centro de Saúde 1 de Maneira - CO I
24. Centro de Saúde I de Pilões - CS I
25. Centro de Saúde I de Tavares - CS I

XIII - Coordenação Regional de Pernambuco - CORRA:
/.	 Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - DESPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SE/NF

..	 •	 ....
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13,
14.
15,
16,

Centro de
Centro de
Centro de
Centro de

Saúde
Saúde
Saúde
Saúde

II de Cabias Barreto - CO II
I/ de Barra dos Coqueiros - CO II
I de Indiaroba - CO I
I de Itabaianinha - CO I

17. Centro de Saúde I de Itabi - CO I
18,
19,
20.

Centro de
Centro de
Centro de

Saúde
Saúde
Saúde

I de Japaratuba - CO I
I de Japoata - CS I
I de Monte Alegre de Sergipe - CO I

21. Centro de Saúde I de N. Senhora das Dores - CO I
22,
23.

Centro Me
Centro de

Saúde
Saúde

I de Porto da Folha - CO I
I de Rosário do Catete - CO I

- DO 24.
25.

Centro de
Centro de

Saúde
Saúde

I de Santo Amaro duo Brotas - CO I
I de Simâo Dias - CO I

26. Centro de Saúde I de Aguidabel - CO I
27. Centro de Saúde I de Arua - CS	 I
28. Centro de Saúde I de Brejo Grande - CO I
29,
30.

Centro de
Centro de

Saúde
Saúde

I de Capela - CO I
I de Carmópolis - CO I

III 31. Centro de Saúde I de Cedro de S. João - CO I
32,
33.

Centro de
Centro de

Saúde
Saúde

I de Cristianópolis - CO I
I de Frei Paulo - CO I

5. Serviço de Administração - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USANE
7,	 Distrito Sanitário de Caruaru - OS
7.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
8.	 Distrito Sanitário de Garanhuns - DO
8.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9.	 Distrito Sanitário de Salgueiro - DO
9.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
9.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
10.	 Distrito Sanitário de Vitória de S. Antâo
10.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
10.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD

Unidade Mista de Palmares - UM
Centro de Saúde III de Ribeirâo - CO /II

III de Salgueiro - CS III
III de Serra Talhada - CO
III de Petrolina - CO III
II de Gameleira - CO II
I de Buique - CO I
I de Canhotinho - CO 1
I de Joaquim Nabuco - CO I
I de Maraial - CO I
I de Quipapa - CO I
I de São Joâo - CO I
I de Belém de S. Francisco - CO I
I de Floresta - CO I
I de Petrolândia - CO I
I de S. Maria da soa Vista - CO I
O de Maraial - Jaqueira - CO I
I de Agua Preta - Xexeu - CO I
I de S. Maria da Boa Vista/Lagoa

Centro de Saúde 1 de Palmares - Newton Carneiro - CS I
Centro de Saúde I de Amaragi - CO I
Centro de Saúde / de Agrestina - CO I
Centro de Saúde I de Gravata - CO I
Centro de Saúde I de Primavera - CO I
Centro de Saúde I de Recife-Plan.dos Macacos-CS I
Centro de Saúde I de Petrolina-Nilo Coelho O-CO I
Centro de Saúde I de Petrolina-Nilo Coelho II - CO I
Centro de Saúde I de Petrolina-Nilo Coelho III - CO I
Centro de Saúde I de Água Preta - CO I

5 58 A Coordenação Regional de Pernambuco disporá de um
Assessor Jurídico, tecnicamente vinculado à Procuradoria-Geral da FNS,

para atendimento de suas necessidades e de outras Coordenações da
região Nordeste, por determinação do Presidente da FNS.

XIV - Coordenação Regional de Alagoas - CORAL:
1. Serviço de Planejamento - SOFIA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINF
5. Serviço de Administraçâo - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USANE
7. Distrito Sanitário de Palmares - DO
7.1.Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2.Setor de Apoio Administrativo - SESAD
8. Distrito Sanitário de Palmeira dos Índios - DO
8.1.Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2.Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9. Unidade Mista de Pão de Açúcar - UM
10. Centro de Saúde III de Penedo - CO III
11. Centro de Saúde III de Coruripe - CO III
12. Centro de Saúde II de Traipu - CO I/
13. Centro de Saúde II de Piacabuçu - CS II
14. Centro de Saúde II de Teotonio Vilela - CO II
15. Centro de Saúde II de Olho D'água - CO II

16. Centro de Saúde /I de S. José da Tapera - CO II
17. Centro de Saúde II de Girou do Funciono - CO I/
18. Centro de Saúde II do Porto Real do Colégio - CO II
19. Centro de Saúde /I de Campo Alegre - CO II
20. Centro de Saúde II de De/miro Gouveia - CO II
21. Centro de Saúde I de Palestina - CO I
22. Centro de Saúde I de Monteirõpolis - CO I
23. Centro de Saúde I de São Brás - CO I
24. Centro de Saúde I de Sào Sebastiâo - CO I
25. Centro de Saúde I de Olho D'água Grande - CO I
26. Centro de Saúde I de Junqueira - CO I
27. Centro de Saúde I de Feliz Deserto - CO I
28. Centro de Saúde I de Feira Grande - CS I
29. Centro de Saúde I de Maravilha - CO I
30. Centro de Saúde I de Piranhas - CO I
31. Centro de Saúde O de Campo Grande - CO I
32. Centro de Saúde / de Igreja Nova - CO I

XV - Coordenaçáo Regional de Sergipe - COROE:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINF
5. Serviço de Administraçâo - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USANE
7. Distrito Sanitário de Proprid - DS
7.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2. Setor de Apoio Administrativo - SENAS
8. Unidade Mista de Nossa Senhora da Glória - UM
9,	 Unidade Mista de /tabaiana - UM
10. Unidade Mista de Neópolis - UM
11. Centro de Saúde III de Propriá - CO III
12. Centro de Saúde III de Estância - CO III

5 68 A Coordenação Regional de Sergipe disporá de co
Assessor Jurídico, vinculado tecnicamente à Procuradoria Geral da FM

para atendimento de suas necessidades e de outras Coordenações da
região Nordeste, por determinaçâo do Presidente da FNS.

XVI - Coordenaçào Regional da Bahia - CORSA.
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEP/
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINE
5. Serviço de Administraçáo - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USANE
7. Distrito Sanitário de Barra - DO
7.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
8. Distrito Sanitário de Bom Jesus da Lapa - DO
8.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9. Distrito Sanitário de Caravelas - DS
9.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
9.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
10. Distrito Sanitário de Feira de Santana - DO
10.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
10.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
11. Distrito Sanitário de Ilhéus - OS
11.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
11.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
12. Distrito Sanitário de Itaberaba - DO
12.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
12.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
13. Distrito Sanitário de Jeguié - DO
13.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
13.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
14. Distrito Sanitário de Juazeiro - DO
14.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
14.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
15. Distrito Sanitário de Pernambués - OS
15.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
15.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
16, Unidade Mista de Juazeiro - UM
17. Unidade Mista de Uauá - UM
18, Unidade Mista de Barra - UM
19. Unidade Mista de Bom Jesus da Lapa - UM
20. Unidade Mista de Santa Maria da Vitória - UM

21. Unidade Mista de Santa Rita de Cássia - UM
22. Centro de Saúde III de Ilhéu. - CO III
23. Centro de Saúde III de Itabuna - CO III
24. Centro de "Saúde III de Barreiras - CO III
25. Centro de Saúde II de Buerarema - CO II
26. Centro de Saúde II de Coaraci - CS II
27. Centro de Saúde II de Ibicarai - CS II
28. Centro de Saúde II de Itajuipi - CO II
29. Centro de Saúde I/ Urucuca - CO II
30. Centro de Saúde II de Xique-Xique - CO II
31. Centro de Saúde I/ de Sobradinho - CO /I
32. Centro de Saúde I de Sapeaçu - CO I
33. Centro de Saúde I de Sampaio - CO I
34. Centro de Saúde I de Casa Nova - CO I
35. Centro de Saúde I de Remanso- CS I

36. Centro de Saúde I de Ibotirama - CO /
37. Centro de Saúde I de Paratinga - CO I
38. Centro de Saúde I de Serra do Ramalho - CO I
39. Centro de Saúde I de Cariranha - CS I
40. Centro de Saúde I de Coribe - CO I
41. Centro de Saúde I de Correntina - CO I
42. Centro de Saúde I de Santana - CO I
43. Centro de Saúde I de Morpará- CO I
44. Centro de Saúde I de Curaçá - CO I
45. Centro de Saúde I de Sento Sê - CO I
46. Centro de Saúde I de Angical - CO I
47. Centro de Saúde I de Vanderlei - CO I
48. Centro de Saúde I de Sâo Deeidério - CO I
49. Centro de Saúde I de Formosa do Rio Preto - CO I
50. Centro de Saúde I de Riachâo das Neves - CS I

5 78 A Coordenação Regional da Bahia disporá de um Assessor
Jurldico, vinculado tecnicamente à Procuradoria Geral da FNS, para
atendimento de suas necessidades e de outras Coordenações da regiào
Nordeste, por determinação do Presidente da FNS.

XVII - Coordenaçâo Regional de Minas Gerais - CORMG.
1.	 Serviço de Planejamento - SEPLA

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Grande - CO I
30.
3/.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
Centro de Saúde
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2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINF
5. Serviço de Administraçâo - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USANE
7. Distrito Sanitário de Caratinga - OS
7.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
e.	 Distrito Sanitário de Diamantina - DS
8.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC •
8.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9. Distrito Sanitário de Januário - Dl
9.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
9.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
10. Distrito Sanitário de Montes Claros - DS
10.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
10.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
11. Distrito Sanitário de Pirapora - DO
11.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
11.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
12. Distrito Sanitário de Tedfilo Otoni - OS
12.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
12.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
13. Distrito Sanitário de Uberaba - OS
13.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
13.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
14. Distrito Sanitário de Varginha - OS
14.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
14.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
15. Unidade Mista de Bocaiúva- UM
16. Unidade Mista de Paracatu - UM
17. Unidade Mista de Janutiria - UM
18. Unidade Mista de Pirapora - UM
19. Unidade Mista de Sâo Francisco - UM
20. Unidade Mista de Paina - UM
21. Centro de Saúde III de AiMOréG - CS III
22. Centro de Saúde III de Gov. Va/adares - CO III
23. Centro de Saúde II de Conselheiro Pena - CO II
24. Centro de Saúde II de Resplendor - CS II
25. Centro de Saúde I de Buendpolis - CO I
26. Centro de Saúde I de Capítáo Sodas - CO I
27. Centro de Saúde 1 de Coração de Jesus - CO I
28. Centro de Saúde I de Itambacuri - CS I
29. Centro de Saúde I de Francisco Sã - CS I
30. Centro de Saúde I de Sabindpona - CS I
31. Centro de Saúde I de Várzea da Palma - CS I
32. Centro de Saúde I de João Pinheiro - CS I
33. Centro de Saúde I de Manga - CS I

5 8 5 A Coordenação Regional de Minas Gerais disporá de um
Assessor Jurídico, vinculado tecnicamente à Procuradoria-Geral da FNS,
para atendimento de ousa necessidades e de outras Coordenações da
região Sudeste, por determinaçào do Presidente da FNS.

XVIII - Coordenação Regional do Espirito Santo - CORES:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINE
5. Serviço do Administração - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USASSE
7. Distrito Sanitário de Guarapari - OS
7.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
e.	 Distrito Sanitário de Linhares - OS
8.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD

XIX - Coordenação Regional do Rio de Janeiro - CORSO:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINE
5. Serviço de Adminiatraçâo - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USASSE
7. Distrito Sanitário de Campos - OS
7.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
8. Distrito Sanitário de Niterõi - DS
8.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9. Distrito Sanitário de Nova Iguaçu - OS
9.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
9.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
10. Unidade Mista de Barra de São João - UM
11. Centro de Saúde II de Casimiro de Abreu - Rio das

Ostras - CS II

5 9. A Coordenação Regional do Rio de Janeiro disporá de
um Assessor Jurídico, vinculado tecnicamente á Procuradoria-Geral da
FNS, para atendimento de suas necessidades e de outra. Coordenações da

região Sudeate, por determinação do Presidente da FNS.

XX - Coordenação Regional de São Paulo - CORSP:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINE
5. Serviço de Adminiatraçáo - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USASSE

XXI - Coordenação Regional do Paraná - COROA:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI

3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINE
5. Serviço de Administração - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USANE
7. Distrito Sanitário de Cascavel - OS
7.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
d.	 Distrito Sanitário de Foz do Iguaçu - DO
8.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9.	 Distrito Sanitário de Londrina - OS
9.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
9.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
10.	 Distrito Sanitário de Paranaguá - OS
10.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
10.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD

S 10. A Coordenaçâo Regional do Paraná disporá de um
Assessor Jurídico, vinculado tecnicamente à Procuradoria-Geral da FNS,
para atendimento de suas necessidades e de outras Coordenações da
região Sul, por determinaçâo do Presidente da FNS.

XXII - Coordenação Regional de Santa Catarina - CORSC:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINF
5. Serviço de Adminiotraçâo - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USANE
7. Distrito Sanitário de Blumenau - OS
7.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
e.	 Distrito Sanitário de Joinville - OS
8.1.	 Setor de Apoio Têcnico - SETEC
8.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD

XXIII - Coordenação Regional do Rio Grande do Sul - CORRS:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINF
5. Serviço de Administraçâo - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USASSE
7. Distrito Sanitário de Santa Maria - OS

7.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
e.	 Distrito Sanitário de Santa Rosa - OS
8.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD

XXIV - Coordenação Regional do Mato Grosso - CORMT:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINF
5. Serviço de Administraçáo - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USASSE
7. Distrito Sanitário de Cáceres - OS
7.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
e.	 Distrito Sanitário de Nortelándia - OS
8.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9.	 Distrito Sanitário de Rondonõpolis - OS
9.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
9.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
/O.	 Distrito Sanitário de SINO? - OS
10.1.	 Setor de Apoio Tocnixo - SETEC
10.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
11.	 Unidade Mista de Terra Nova do Norte - UM
12.	 Centro de Saúde I/ de Sorriso - CS II
13.	 Centro de Saúde I de 'teúba - CS I
14.	 Centro de Saúde I de Marcelándia - CS I
15.	 Centro de Saúde I de Paranaita - CS I
16.	 Centro de Saúde I de Colider - CS I
17.	 Centro de Saúde I de Guaranta do Norte - CS
18.	 Centro de Saúde 5 de Peixoto de Azevedo - CO
19.	 Centro de Saúde I de Lucas do Rio Verde - CS
20.	 Centro de Saúde I de Nova Mutum - CS I

XXV - Coordenação Regional do Mato Grosso do Sul - CORMS:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINF
5. Serviço de Administraçâo - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USASSE
7. Distrito Sanitário do Dourado - OS
7.1. Setor do Apoio Têcnico - SETEC
7.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
8. Distrito Sanitário de Rio Verde - OS
8.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
9. Distrito Sanitário de Três Lagoas - OS
9.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
9.2. Setor de Apoio Administrativo - SESAD
10. Unidade Mista de Porto Murtinho - UM
11. Centro de Saúde /II de Bela Vista - CS III
12. Centro de Saúde III de Jardim - CS II/
13. Centro de Saúde II de Nioaque - CO II
14. Centro de Saúde I/ de Guia Lopes da Laguna-CS II
15. Centro de Saúde II de Caracol - CS II
16. Centro de Saúde II de Bonito - CS II
17. Centro de Saúde II de Terenos - CS II
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XXVI - Coordenação Regional de Coió. - CORGO:
1. Serviço de Planejamento - SENA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINE
5. Serviço de Administração - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USAS!
7. Distrito Sanitário de Ceres - OS
7.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
7.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
8. Distrito Sanitário de Formosa - DS
8.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
8.2.	 Setor de Apoio Adminiotrativo - SESAD
9. Distrito Sanitário de Jatai - OS
9.1.	 Setor de Apoio Técnico - SETEC
9.2.	 Setor de Apoio Administrativo - SESAD
10. Distrito Sanitário de Morrinhos - OS
10.1. Setor de Apoio Técnico - SETEC
10.2. Setor de Apoio Administrativo - SEDAS

XXVII - Coordenação Regional do Distrito Federal - CoRDF:
1. Serviço de Planejamento - SEPLA
2. Serviço de Epidemiologia - SEEPI
3. Serviço de Operações - SEOPE
4. Serviço de Informática - SEINE
5. Serviço de Administração - SEADM
6. Unidade de Saneamento - USANE

Art. 39 As Coordenações Regionais serão dirigidas por
Coordenador; os Serviços, as Unidades de Saneamento, os Distritos, as
Seções, as Unidades Mistas e os Centros de Saúde III, II e I por Chefe,
sujas funções serão providas na forma da legislação pertinente.

Art. 49 Os ocupantes das funções previstas no artigo
anterior serão substituídos, em suas faltas ou impedimentos por
servidores por eles indicados e previamente designados na forma da
legislação especifica.

CAPITULO III
Competência das Unidades

Art. 59 Aos Serviços de Planejamento - SEPLA compete:
I - planejar, coordenar, supervi p ionar	 e executar as

atividades da área;
II - preparar e consolidar e proposta orçamentária anual da

Coordenação Regional, e acompanhar a execução da mesma, em articulação
com as diversas áreas e de acordo com orientações da Coordenação de
Orçamento e Programação da ASPLAN;

III - realizar estudos e pesquisas que subsidiem o
aperfeiçoamento do processo de planejamento, com o apoio da Coordenação
de Métodos de Planejamento e Avaliação, da ASPLAN;

IV - promover articulação com as Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde, visando a integração e compatIbilizacão do

processo de planejamento;
V - participar, em articulação com a ASPLAN/Preoldência, do

processo de análise da estrutura organizacional da FNS e seus
desdobramentos, visando garantir a adequação da mesma às definições
políticas da Instituição e seu papel no SUS;

VI - veicular informações no âmbito interno e externo da
Coordenação Regional, bem como a divulgação de dados que apóiem ae
ações de saúde pública, em articulação com a Coordenação de
Comunicação, Educação e Documentação, da ASPLAN;

VII - promover e participar de eventos que venham contribuir
para o processo de desenvolvimento institucional;

VIII - planejar, executar, acompanhar e avaliar as ações de
comunicação e educação, de acordo com diretrizes da FNS, em articulação
com a COMED e com as demais áreas da Instituição;

IX - assessorar, acompanhar e avaliar as ações de comunicação
e educação desenvolvidas pelo pessoal que executa ações e eervi;os;

X - produzir e/ou testar material educativo e/ou
instrucional, garantindo a participação dos diversos grupos, com
apoio da Coordenação de Comunicação, Educação e Documentação, da
ASPLAN;

XI - participar e propor, em articulação com a COMED, estudos
e pesquisas que apóiem e redirecionem os processos de educação e
comunicação em saúde;

XI/ - participar da elaboração de convênios, contratos,
acordos e/ou ajustes relativos ao desenvolvimento de ações de saúde e
saneamento, efetuando o acompanhamento e avaliação dos meamos, em
articulação com a Coordenação de Orçamento e Programação, da ASPLAN;

XIII - participar, junto ao nivel central, no
desenvolvimento de estratégias que possibilitem a descentralização das
ações e serviços e a efetiva integração da Coordenação Regional ao
Sistema único de Saúde;

XIV - definir prioridades para as ações, atividades e
programas da Coordenação Regional, observadas as ....retrizes traçadas
pelo nível central da Fundação Nacional de Saúde;

XV - orientar, coordenar e acompanhar a elaboração doa
planos operacionais da Coordenação Regional;

XVI - participar das avaliações de desempenho e de impacto
das ações e serviços executados pela Coordenação Regional, em
articulação com as diversas áreas e com o apoio da Coordenação de
Métodos de Planejamento e Avaliação, da ASPLAN.

Art. 69 Aos Serviços de Epidemiologia - SEEPI compete:
I - colaborar com o gestor estadual do SUS e, na medida das

possibilidades, com gestores municipais, objetivando a estrstsraçâo e
desenvolvimento de órgão de epidemiologia nessas esferas de governo,
para a constituição do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica,
sob a coordenação do CENEPI;

II - indicar ao Serviço de Operações, enquanto a FOI estiver
excepcionalmente executando diretamente ações e serviços de eaade, as
prioridades er'demiológicas e as ações necessárias ao controle de
doenças e agravos, no seu ar:sito de atuação;

- participar, com os demais gestores do SUS, na revisão
conjunta das práticas de vigilância epidemiológica a serem adotadas
para a consolidação do Sistema único de Saúde;

IV - participar, junto com o SEPLA e os demais serviço. da
Coordenação, no desenvolvimento de estratégias que possibilitem a
descentralização das ações e serviços e a efetiva integração da

Coordenação Regional ao SUS;
V - participar, com o Serviço de Informática, da coleta de

dados e informações junto As Secretarias Estaduais e Municipais de
Saúde, para obtenção de um Sistema de Informações em Saúde permanente e
atualizado;

VI - participar da avaliação do impacto das ações
desenvolvidas para o controle ou erradicação de doenças e agravos, no
Ambito do estado, de municípios ou em áreas territorialo outras,
delimitadas epidemiologicamente;

VII - recomendar e colaborar com os órgãos estaduais e
municipais de epidemiologia na realização de estudos especiais em áreas
selecionadas;

VIII - participar, com o Serviço de Informática, no
planejamento e aseessoramento aos gestores estaduais e municipais do
SUS, com vistas à organização e ao funcionamento do Siatema de
Informações em Saúde;

IX - colaborar com o CENEPI no estudo e análise da situação
de saúde e na disseminação do uso da epidemiologia;

X - executar, sob orientação do CENEPI e em situações
especiais, ações de vigilância epidemiológica;

XI - promover a descentralização dos laboratórios da FNS e a
integração da rede de Laboratórios de Saúde Pública, nos nivein
regional e local, em conson,Incia com as diretrizes do Sistema Nacional
de Laboratórios de Saúde Pública, coordenado pelo Centro Nacional de
Epidemio/ogia da FNS.

Art. 75 Aos Serviços de Operações - SEOPE compete:
I - planejar,	 coordenar, supervisionar	 e executar ao

atividades da sua área;
II - coordenar as ações de atenção à saúde das populações

indígenas, no Ambito da unidade federada;
III - elaborar, em articulação com a área de saúde da FUNAI,

em nível nacional, projetos específicos e de caráter estratégico,
destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde da população
indígena, segundo aa peculiaridades de cada comunidade, conforme
avaliação realizada pelo Núcleo Interinstituclonal de Saúde Indígena -
SISO, em cada unidade federada;

IV - promover a prestação adequada de aesistência à saúde das
comunidades indígenas pela rede de serviços do Sistema único de Saúde;

V - assegurar os meios neceseários ao acesso das populaçõee
indígenas aos serviços prestados pelo SUS;

VI - articular-se com o Serviço de Epidemiologia para
assessorar e apoiar os estados e municípios na realização de ações que
visem ao controle de doenças e agravos e ao alcance da melhoria da
qualidade de vida da população;

VII - coordenar, supervisionar e executar, em articulação com
os demais serviços da Coordenação Regional, do estado e dos municípios,
as ações necessárias ao controle das doenças e agravos sob
responsabilidade da FUI, notadamente as doenças transmitidas por
vetores e reservatórios, promovendo a sua efetiva descentralização;

VIII - assegurar o suprimento doa insanos básicos e
equipamentos necessários á execução do Plano Operativo para o controle
de doenças e agravos sob responsabilidade da ENS;

IX - coordenar, supervisionar e executar, em articulação com
o Serviço de Epidemiologia, as ações dos laboratórios da rede de saúde
e dos	 laboratórios de endemias da 	 FUI,	 até	 sua efetiva
descentralização;

X - participar, junto com o SEPLA e os demais serviços da
Coordenação, no desenvolvimento de estratégia° que possibilitem a
descentralização das ações e serviços o a efetiva integração da
Coordenação Regional ao SUS;

XI - planejar, coordenar, supervisionar e assegurar o
suprimento de insumos básicos e equipamentos para a execução das ações
e serviços de saúde voltados pare os indivíduos e populações das
unidades remanescentes da rede da FNS, até a sua efetiva
descentralização;

XII - acompanhar e promover o processo de descentralização
das ações e serviços da FNS, de forma a garantir a qualidade da
prestação desses serviços à população;

XIII - desenvolver, acompanhar e teetar, em articulação com o
SEEPI, bem como com a área de epidemio/ogia do estado e dos municípios
e de outros órgãos públicos, novas tecnologias e métodos de trabalho
referentes às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde
individual e coletiva;

XIV - promover, em articulação com as áreas competente., o
desenvolvimento e a capacitação continuada de recureos humanos, no
âmbito de atuação da FNS e do Sistema único de Saúde;

XV - promover, em articulação com as Secretarias Estaduais e
Municipais, as atividades do Programa de Saúde da Comunidade, visando
articulação com os respectivos serviços estaduais e/ou municipais com
outras organizações sociais existentes na comunidade;

XVI - manter permanente intercâmbio com instituições de
ensino e outras, nas esferas estadual e municipal, para a educação
continuada dos Agente. Comunitários de Saúde;

Art. 89 Aos Serviços de Informática - SEINE compete:
/ - planejar, coordenar,	 supervisionar e	 executar as

atividades da sua área;
/I - apoiar e asseeeorar as Secretaria° Estaduais e

Municipal. de Saúde na implantação dos aoftwares desenvolvidos pelo
DATASUS, visendo à operacionalização do Sistema Nacional de Informações
de Saude;

III - Implantar e operar sistemas de informações relativas
às atividades desenvolvidas pelo Sistema único de Saúde, consoante
orientação do Departamento de Informática do Sistema único de Saúde;

IV • participar, junto com o SEPLA e os demais serviços da
Coordena0o, no desenvolvimento de estratégias que possibilitem a
deeeentrailzação das ações e serviços e a efetiva integração da



16900	 SEÇÃO 1	 DIÁRIO OFICIAL	 N? 213 QUINTA-FEIRA, 10 NOV 1994

Coordenação Regional ao tUS;
V - administrar os recursos computacionais existentes no

âmbito da Coordenação Regional;
VI - divulgar, junto aos demais serviços da Coordenação

Regional, o acervo de informações e dados existentes, capacitando os
usuários para a sua utilização;

VII - promover a integração dos sistemas e programas
existente., evitando o uso inadequado dos equipamentos e dos demais
recursos materiais e humanos;

VIII - coordenar, orientar e estimular e coleta de dados e
informações, junto ao estado e municípios, visando a obtenção de um
Sistema de Informação em Saúde permanentemente atualizado;

Art.94 Aos Serviços de Administração - SEADM compete:
I - planejar, coordenar,	 supervisionar e	 executar as

atividades da nua área;

II - participar, junto com o SEPLA e os demais serviços da
Coordenação, no desenvolvimento de estratégias que possibilitem a
descentralização dae ações e serviços e a efetiva integração da
Coordenação Regional ao SUS;

III - receber,	 classificar,	 protocolar,	 registrar	 e
distribuir documentos, processos e correspondências;

IV - controlar o recebimento e a expedição de malote.;
V - organizar e manter atualizado o arquivo de documento.,

processos e correspondência°, zelando pela sua conservação;
VI - instruir e prestar informações pertinentes ti

movimentação de processos e outros documentos em trânsito na
.Coordenação Regional;

VII - realizar trabalhos de pesquisa e coleta de dados sobre
documentos arquivados, que conduzam à melhoria das atividades de
comunicação;

VIII	 - veicular mensagens,	 respeitando	 o	 sigilo
indispensavel,quando necessário;

IX - operar os equipamentos de telex, fax e xerox, bem
como registrar o tráfego de mensagens e respectivos mapas estatístico.;

X - controlar a entrada e salda de pessoas e materiais no
prédio, em qualquer horário;

XI - promover, orientar, controlar e fiscalizar a execução
das atividades delimpeza nas dependências e instalações do Edifício-
Sede;

XII - organizar e manter atualizado o cadastro dos meios de
transporte, apresentando, mensalmente, demonstrativos de custo
operacional, por unidade administrativa;

XIII - proceder e controlar a movimentação, abastecimento,
conservação, lubrificação e guarda dos meios de transporte em serviço
na Coordenação Regional;

XIV - detectar e propor a apuração de responsabilidades
decorrentes da má utilização, infração e acidentes com os meios de
transporte;

XV - organizar e manter atualizados os registros funcionais
dos servidores e a lota ,..4o numérica e nominal, por unidade, bem como
providenciar os atoe de provimento e vacancia da Coordenação;

XVI - promover e realizar treinamentos e proceder a
divulgação dos curooe programados pela FNS ou por instituições
estaduais ou municipais que atuam de forma articulada com a FNS;

XVII - instruir processos e providenciar os atos relativos
aos direitos, vantagens e regime disciplinar do servidor;

XVIII - organizar e manter atualizado o	 cadastro de
fornecedores e preetadores de serviço;

XIX - receber, conferir, classificar e registrar pedidos
e proceder as aquisições, alienações e contratação de serviços e
obras;

XX - proceder ao controle físico e financeiro do material
recebido, fornecido e em estoque, evidenciando a despesa mensal e
anual;

XXI - manter atualizado o sistema de estoque mínimo de
material de uso corrente, para efeito de estocagem;

XXII - elaborar inventário de bens móveis e imóveis, para
fins de tomada de contas;

XXIII - classificar, cadastrar e registrar transferências
ou cessões de bens patrimoniais de responsabilidade da Coordenação
Regional;

XXIV - informar as variações patrimoniais	 dos bens

móveis ocorridos através de incorporações e baixas;
XXV - controlar a movimentação dos	 bens móveis,

relacionando os respectivos responsáveis e exercendo, 	 periodicamente,
as verificações, de acordo com a legislação vigente;

XXVI - opinar nos processos de permuta,	 ceou/h.,
inutilização, extravio ou alienação de bens móveis;

XXVII - promover a recuperação e redistribuição de bens
móveis;

XXVIII - fornecer subsídios para a elaboração	 da
proposta orçamentária ou pedido° de creditou adicionai.;

XXIX - controlar a execução orçamentária, através da
elaboração de demonatrativos mensais, evidenciando os créditos,
empenhos emitidos e despesas realizadas, observadas as especificaçõeo
das normas orçamentárias;

XXX - manter registro atualizado dos créditos orçamentários
recebidos e dos saldos dos empenhos emitidos;

XXXI - examinar, previamente, a documentação de despesa
para emissão de nota de empenho ou empenho/anu/ação, por fonte de
recursos e destino das mesmas;

XXXII - efetuar os pagamentos através de Ordeno Bancárias,
em face doo documentos comprobatórios;

XXXIII - manter atualizada a relação dos	 responsáveis
por suprimentos de fundo.;

XXXIV - elaborar demonstrativos	 financeiros, em	 épocas
predeterminadas ou sempre que solicitado;

XXXV - fornecer dados financeiros com vistas à apuração de
custos;

XXXVI - examinar e analisar as prestaçõeo de contas dos
suprimentos de fundos concedidos, a fim de serem submetidos à
homologação, pelo ordenador de despenas;

XXXVII - manter arquivo organizado com todos os documentos

afetos ao serviço;
XXXVII/ - proceder os registros referentes a recursos

extra-orçamentários em geral, bem como dos recursos provenientes de
atividades e projetos especiais resultantes de convênios, acordos e
ajustes, respeitada a legislação vigente;

XXXIX - elaborar demonstrativos dos recursos 	 extra-
orçamentários e aqueles provenientes de atividades e projetos
especiais resultantes de convênios, acordos e ajustes, em épocas
predeterminadas ou sempre que solicitado;

XXIX - executar as atividades referentes ao pagamento dos
servidores ativos e inativos, bem como dos pensionistas da Coordenação.

Art. 104 As Unidades de Saneamento - USASSE compete:
I - planejar,	 coordenar, supervisionar e executar as

atividades de sua área;
II - promover integração junto aos municlpioe, identificando

locais prioritários e de interesse epidemiológico para realização de
ações de saneamento;

III - promover, através de convênio, ações voltadas para a
implantação, apoio técnico e administrativo dos Serviços Autônomos
Municipais de Agua, Esgoto e Lixo;

/V - supervisionar e avaliar periodicamente os serviços
executados junto às localidade. trabalhadas;

V - promover ações de controle de qualidade da água de
abastecimento público, através dos laboratórios locais doe serviços
autónomos, bem como o monitoramento das unidades regionais de controle

de qualidade da água;
VI - elaborar, analisar ou reformular projetos técnicos de

sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e
destino de dejetos sólidos e drenagem;

VII - promover a celebração de convênios com os municípios,
para prestação de serviços de saneamento e de melhorias sanitárias das
habitações;

VIII - promover a integração com os serviços de saúde do
município, visando à melhoria das condições de vida da população;

IX - atuar de forma articulada com as Unidades Mistas,
Centros, Postos de Saúde e Distritos da FNS existentes no município;

X - participar, com a Coordenação Regional, os demito
serviços da FNS e os demais parceiros do estado e do município, no
desenvolvimento de estratégiao que poosibi/item a descentralização das
ações e serviços e a efetiva integração da FNS ao SUS.

Art. 11. Aos Distritos Sanitários compete:
I - organizar, de forma circunscrita geograficamente, as

atividades técnico-administrativas, vioando a prestação doe serviços de
controle das doenças transmitidas por vetores e reservatórios;

II - promover a integração com os serviços de oaúde do
município, visando à melhoria das condições de vida da população e
buscando a concretização do sistema de referência e contra-referência;

III - atuar de forma articulada com as Unidades Mistas, os
Centros, Postos de Saúde e Unidade de Saneamento da FOI existentes no
município;

IV - participar, com a Coordenação Regional, os demais
serviços da FOI e os demais parceiros do cotado e do município, no
desenvolvimento de estratégiae que possibilitem a descentralização das
ações e serviços e a efetiva integração da FNS ao SUS.

Art. 12. Aos Setores de Apoio Técnico compete executar o
apoio técnico-operacional às ações da área de abrangência do Distrito.

Art. 13. Aos Setores de Apoio Administrativo compete
executar as atividades administrativas necessárias ao desenvolvimento
das atividades do Distrito.

Art. 14. As Unidade. Mistas compete:
I - programar e executar as atividades de atendimento

ambulatorial e hospitalar, bem como as atividades de vigilância
epidemiológica, ações básicas de saneamento e coleta de dados, visando
à melhoria das condições de vida da população, buscando a concretização
do sistema de referência e contra-referência na rede de serviços;

II - coordenar e apoiar, na sua área de abrangência, os
Centros e Postos de Saúde da FNS no desenvolvimento de ações básicas de
saúde e saneamento;

XII - promover a integração com os serviços de saúde do
município, visando à melhoria das condições de vida da população e
buocando a concretização do sistema de referência e contra-referência;

IV - atuar, de forma articulada, com o Distrito e a Unidade
de Saneamento da FNS existentes no município;

V - participar, com a Coordenação Regional, os demais
serviços da FNS e os demais parceiros do estado e do município, no
desenvolvimento de estratégias que possibilitem a descentralização das
ações e serviços e a efetiva integração da FNS ao SUS.

Art. 15. Aos Centros de Saúde - Cl II/,CS II,CS / compete:
I - programar e executar ao atividades de atendimento

ambulatorlal, de vigilância epidemiológica, ações básicas de saneamento
e coleta de dados, buscando a concretização do sistema do referencia e
contra-referência na rede de serviços;

II - coordenar e apoiar os Postos de Saúde de sua área de
abrangência no desenvolvimento de ações básicas de saúde e saneamento;

III - a t uar, de forma articulada, com O Distrito e a Unidade
de Saneamento da FNS existentes no município;

IV - participar, com a Coordenação Regional, os demais
serviços da FNS e os demais parceiros do estado e do município, no
desenvolvimento de estratégias que possibilitem a descentralização das
ações e serviços e a efetiva integração da FNS ao SUS.

CAPITULO rv
Atribuições doo Dirigentes

Art. 16. Aos Coordenadores Regionais incumbe:
I - participar da elaboração de diretrizes para

implementaçao de políticas relacionadas com o Sistema único de Saúde
SUS, no contexto de Enta at/vidode, e zelar por nua fiel observáncia;

a
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II - planejar, dirigir, orientar, coordenar e controlar 	 as
atividades executadas pela Coordenação;

II/ - representar a FNS no âmbito do estado;
IV - praticar os demais atos inerentes às suas atribuições

legais c administrativas;
V - exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pelo

Presidente da FUI.

Art. 17. Aos Chefe. de Serviço, das Unidades de Saneamento,
do. Distritos, das Seções, das Unidades Mistas e dos Centros de Saúde
incumbe orientar, dirigir, coordenar e controlar a execução das
atividades sob sua responsabilidade e exercer outras
atribuições que lhes forem cometidas pelo Coordenador Regional.

CAPITULO v
Disposições Gerais

Art. 18. Os casos omissos e ao dúvidas surgidas na
aplicação do presente Regimento Interno serão solucionados pelos
Coordenadores Regionais.
(Of. n9 1.970/94)

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Coordenação-Geral das Unidades Hospitalares Próprias

DESPCCHOS
Processo 1199 c 25.404001184194, com base na lei ri . 8,689493, em 24 Inc. 9111, de 21/0E43, reconheço a
situação de dispensa de Licitação para a aquisição de medicamentos junto ao Instituto Vital Brasil SA.

Em 3 de novembro de 1994

JOSE RICARDO PERET ANTUNES
Diretor do Instituto Phi / ippe Pino/

Ratifico.

Em 4 de novembro de 1994
CLE100 MARIA 40119/EIA
Coordenador-Geral

(Of. 00 49/94)

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MEDICA
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Em Extinção
Subcomissão Setorial de Anistia

DESPACHO DU PRESIDENTE

A SUBCOMISSÃO SETORIAL DE ANISTIA DO INSTITUTO NACIONAL DE
ASS1STENCIA MED/CA DA PREVIDENCIA SOC1AL-I809lPS(Em Extinção), constituída pela
Forraria 1NAMPS/INV nP 203, de 17 de junho de 1994, publicada no DO/DO n9 100, de
17.06.94, alterada pela Portaria/INAMPS/INV ne 211, de 16.08.94, no uso das
atribuições que lhe confere o Lei n e. 8.878, de 11.05.94, e o Decreto n9 1.153, de
08.06.94, conclui pelo INDEFERI004TO do pedido de Anistia, dos requerentes abaixo
relacionados, vez que os cargos de provimentos em comissão são de livre nomeação e
exoneração, razia pelo qual a eleuaçao não no enquadra nas disposiçõee da Lel nd
8.878, Je 11 de maio de 1994.

HONE	 PROCESSO Ne

PAULO CESAR PAQUET DE ANDRADE	 46040042490/91-46
CELSO DE LACERDA AZEVEDO FILHO	 46070001218/93-93

Considerando a relevante e urgente necessidade de reversão
dos recursos do FGTS aplicados na produção habitacional;

Considerando a constatação, através de trabalho conjunto
órgão Gestor e o Agente Operador, da existéncia de problemas
localizados e específicos ainda não contemplados pelas medidas
aprovadas por este Conselho;

Considerando, ainda, a necessidade de se buscar alternativas
específicas para cada caso, a critério do Agente Operador, resolve:

I - Estabelecer que as medidas excepcionais a seguir
descritas somente poderão ser aplicadas às operações contratadas até
31 de dezembro de 1991.

II - Autorizar o Agente Operador a conceder prorrogaçâo de
p razo de carência de contratos de empréstimos, nas seguintes
condições:

a) os contratos vinculados a empreendimentos já concluídos,
co fase de comercialização, poderão ter o prazo de carência acrescido
até um mês para fechamento de custo pelo Agente Financeiro e Agente
Operador, mais três meses para comerciallzaçâo e desligamento das
unidades, findo o qual o saldo devedor do empréstimo entrará em
retorno nas condições previstas no item 4 da Resolução n4 130, de 16
de dezembro de 1993;

a.1) O prazo presvisto neste subitem poderá ser acrescido,
por solicitação do Agente Promotor, em até dois meses, desde que os
juros de "carência referentes a este período sejam integralmente pagos
pelo solicitante;

b) ao prazo previsto na alínea "a" poderão ser acrescidos.
por solicitação do Agente Promotor, até sessenta dias, desde que os
juros de carência referentes a este período sejam integra/mente pagos
pelo solicitante;

c) os prazos mencionados nos subitens anteriores serão
contados a partir da data de assinatura do Termo Aditivo de
Prorrogação de Carência;

II/ - Os prazos mencionados nesta Reso/uçáo são limite,
cabendo a Agente Operador criar mecanismos operacionais que
possibilitem a adoção do menor prazo possível para o desligamento da
totalidade das unidades contratadas.

IV - Os empreendimentos contemplados por esta medida não
poderão ser objeto de outras medidas de prorrogaçâo de carência.

V - O Agente Operador baixará as normas complementares
necessárias ao cumprimento desta Resolução.

VI - Esta Resolução entra em vigor na data da sua
publicação.

MARCELO PIMENTEL
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO Ne 157, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1994

Altera as Resoluções n4 83, de 19.11.92.
n4 930, de 16.12.93, n4 137, de 29.03.94
e n4 147, de 22.07.94.

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO,
com base co artigo 54 da Lei 04 8.036, de 11 de maio de 1990, e no
artigo 64 do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto n4 99.684, de
08 de novembro de 1990, alterada pelo Decreta 1.287, de 21 de outubro
de 1994,

CONSIDERANDO a conveniência da consolidação de alternativas
para viabilizar a comercialização de empreendimentos em produção ou em
fase de desligamentos, contratados até dezembro de 1991, e buscando a
adoça., de novas alternativas que possam solucionar definitivamente os
problemas que dificultam a comercialização, resolvei

EDILMAN LOPES ARRUDA
6,71. n9 272/941

Ministério do Trabalho
d8123^1

CONSELHO CURADOR DO FIJNIMID DE GARANTIA
DO TEMPO EME SERVIÇO

RESOLUÇÃO NO 156, DE IV DE NOVEMBRO DE 1994

Autoriza a análise e aprovação das
medidas necessárias ao saneamento dos
problemas relacionados à conclusão c
comercialização dos empreendimentos com
recursos do FGTS, no que se refere à
prorrogação dos prazos de carência

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO,
com base no artigo 54 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990 e artigo 64
do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto n4 99.684, de 09 de
novembro de 1990, alterado pelo Decreto 1.287, de 21 de outubro de
1994.

/ - Admitir as seguintes medidas, para minimizar as
dificuldades de comercialização de unidades habitacionais com produção
contratada até 31.12.91:

MEDIDAS QUE RESULTAM NA REDUÇÃO DA RENDA EXIGIDA AO MUTUÁRIO FINAL:

a) ampliação do prazo de amortização para até 25 (vinte e
cinco) anos, para todos os financiamentos, admitindo-se prorrogação
por até mais cinco anos para quitação de eventuais saldos de
financiamento;

b) elevação de até 10 (dez) pontos percentuais no
comprometimento máximo de renda do mutuário final, estabelecido na
forma do item 8 da Resolução n4 25, de 26 de outubro de 1990;

c) redução, pelo Agente Promotor, do preço de venda de cada
unidade habitacional em, no minimo, 3,52 em relação ao custo final
homologado, no caso de operações a preço de custo e co relação ao
valor do investimento definido pelo Agente Operador; no caso de
operação a preço de mercado:

c.1) para fins de habilitação a qualquer das medidas
previstas nesta Resolução, deverá o Agente Promotor apresentar ao
Agente Financeiro, compromisso formal e irrefutável do percentual de
redução que fará no preço de venda das unidades objeto da pedido de
habilitação, conforme o disposto no caput desse item;
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