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Apresentação 
 

 A Coordenação Regional de Mato Grosso do Sul, unidade descentralizada, 

diretamente subordinada a FUNASA Presidência, a ela compete coordenar, supervisionar e 

desenvolver as atividades da FUNASA nas suas respectivas áreas de jurisdição, em especial, 

executar o planejamento de ações, planos e programas de trabalho; promover, supervisionar e 

apoiar as ações relativas à: a) assistência à saúde das populações indígenas; b) engenharia de 

saúde pública; e c) educação em saúde e comunicação social.  Acompanhar os processos de 

natureza jurídica na área de jurisdição da Coordenação Regional; executar as atividades relativas 

ao desenvolvimento institucional, organização, qualidade, normatização e racionalização de 

instrumentos, métodos e procedimentos de trabalho; executar as atividades relativas à utilização e 

manutenção dos recursos de informação e informática; e elaborar relatórios gerenciais e 

operacionais sobre as atividades desenvolvidas pela Coordenação Regional. 

Objetivando demonstrar o desempenho da FUNASA – Coordenação de Mato 

Grosso do Sul, no exercício de 2008, atendendo art. 86, inciso VI da Portaria 1776 de 8 de 

setembro de 2003, que aprova o Regimento Interno da FUNASA. 

Elaboramos este Relatório de Gestão que constituirá uma das peças que 

componham a documentação relativa à Prestação de Contas Anual dos Gestores Públicos do 

Poder Executivo Federal, estabelecidos nos moldes da Decisão Normativa do TCU nº 94 de 03 de 

dezembro de 2008,  pela Instrução Normativa do TCU nº 57 de agosto de 2008 e pela Portaria 

CGU nº 2238 de 19 de dezembro de 2008. 
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1. Identificação 
 

Nome Completo da Unidade e Sigla: Fundação Nacional de Saúde – 
Coordenação Regional de Mato Grosso do Sul – FUNASA/COREMS 
 
CNPJ: 26.989.350/0526-98 
 
Natureza Jurídica: FUNDAÇÃO FEDERAL. 
 
Vinculação Ministerial: MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 
Endereço Completo da Sede: Rua Jornalista Belizário de Lima, 263 – Vila Fortuna, CEP: 79004-
270 Fones: (67) 3383-6547, 3325-1499, 3384-1026, 3383-5118, FAX: (67) 3324-1406. 
 
Endereço Eletrônico: www.funasa.gov.br. 

 
Regimento Interno - Publicação no DOU: Portaria 1.776 de 8 de setembro de 2003, Publicado 
no DOU de 09/09/2003, seção I, 24 o Regimento Interno da FUNASA, alterada pela portaria nº 
2.962 GM/MS, publicada no DOU 10/12/2008, seção I, p. 56. 
 
Normas da estrutura orgânica no período de gestão:  Dentro de sua estrutura a FUNASA tem 
a seguinte estrutura organizacional: Órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente; 
Órgãos Seccionais; Órgãos específicos singulares; Unidades descentralizadas: Coordenações 
Regionais.  
 
Código da Unidade Gestora e Gestão: 255012/36211. 
 
Situação da unidade quanto ao funcionamento: Em funcionamento 
 
Função de Governo: Saúde 
 
Tipo de Atividade: Inclusão Social por meio da saúde 
 
Estatuto: Decreto 4.727 de 09 de junho de 2003 
 
Lei / Norma de Criação: 8.229/90 
 
Finalidade: Prevenir e controlar doenças e outros agravos a saúde; assegurar a saúde dos povos 
indígenas e fomentar soluções de saneamento para prevenção de controle de doenças 
 
Abaixo identifcado o organograma da FUNASA/COREMS. 

 

http://www.funasa.gov.br/
http://www.funasa.gov.br/internet/arquivos/conhecaFunasa/regimentoInterno/Port_2962_2008.pdf
http://www.funasa.gov.br/internet/arquivos/conhecaFunasa/regimentoInterno/Port_2962_2008.pdf
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2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos 
 

2.1. Responsabilidades institucionais – Papel da unidade na execução das políticas públicas 

As ações de inclusão social, por meio da saúde, são realizadas com a prevenção 

e controle de doenças e agravos ocasionados pela falta ou inadequação nas condições de 

saneamento básico em áreas de interesse especial, como assentamentos, remanescentes de 

quilombos e reservas extrativistas. 

A estreita relação entre as condições ambientais, os problemas sanitários e o 

perfil epidemiológico das doenças e agravos integra definitivamente as ações de saneamento da 

Funasa ao Sistema Único de Saúde (SUS), visando à prevenção de doenças. 

Entre as ações a serem desenvolvidas para a prevenção de doenças e controle 

de agravos gestão a construção e ampliação de sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, além da implantação de melhorias sanitárias domiciliares. 

Fazem parte das prioridades da Funasa a promoção, o apoio técnico e 

financeiro ao controle de qualidade da água para consumo humano; o estímulo e financiamento 

de projetos de pesquisa em engenharia de saúde pública e saneamento; e o apoio técnico a 

estados e municípios para a execução de projetos de saneamento, passando por estratégias de 

cooperação técnica, bem como, a responsabilidade de gerir o Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena, articulado com o Sistema Único de Saúde (SUS), instituindo-se, a partir de agosto de 

1999, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, preconizada na Constituição 

e na Lei Orgânica da Saúde. 

Entre os principais objetivos desta gestão encontram-se a redução da 

mortalidade infantil entre crianças menores de cinco anos; maior cobertura vacinal; eliminação do 

tétano neonatal e da desnutrição entre os índios; e redução da tuberculose. 

O controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS, a prevenção 

do câncer da mulher e combate ao alcoolismo e ao suicídio são outras prioridades. Também estão 

sendo ampliados a infra-estrutura física dos Dseis e os serviços de saneamento básico e 

ambiental, e garantido o acesso à assistência farmacêutica. 

 

2.2. Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas públicas 

No exercício de 2008,  a Funasa/Corems investiu mais de R$12.000.000,00 

(doze milhões de reais) em sistema de abastecimento de água nas aldeias indígenas, R$ 50 

325,00 (cinqüenta mil trezentos e vinte e cinco reais) em melhorias sanitárias domiciliares  e 

ainda, efetuou a perfuração de 12 poços tubulares profundos, também para atender as aldeias 

beneficiando aproximadamente 46 mil pessoas.  

 Nas áreas de interesse especial, a Funasa/Corems, investiu R$12.250.000,00 

(doze milhões e duzentos e cinqüenta mil) em sistemas de abastecimento de água, R$ 

36.700.000,00 (trinta e seis milhões e setecentos mil) em esgotamento sanitário e R$ 6.350,00 em 
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melhorais sanitárias domiciliares, beneficiando 54 municípios e 210.000 pessoas, além da 

perfuração de 22 poços tubulares profundos para atender assentamentos. 

Nos municípios com população de até 50 000 habitantes, a Funasa/Core-MS, 

investiu R$ 150 000,00 (cento e cinqüenta mil reais) em melhorias sanitárias domiciliares e R$ 2 

095 050,00 (dois milhões noventa e cinco mil e cinquenta reais) em obras de esgoto sanitário. 

Atualmente, há na Funasa/Core-MS, dentre as várias modalidades de contrato, 

aproximadamente 278 convênios em andamento que são analisados e acompanhados por 5 

técnicos. Esses convênios referem-se á ações de Abastecimento de Água, Esgotamento 

Sanitário, Melhorias sanitárias Domiciliares, Resíduos Sólidos e Melhorias Habitacionais para 

Combate a Doença de Chagas 

Para executar tamanha soma de recursos, exige-se uma estrutura física e 

operacional que a Funasa/Corems não dispõe, hoje, enfrentamos sérias dificuldades com a 

insuficiência de pessoal, com a obsolescência da frota e de máquinas e equipamentos e 

principalmente, com a insegurança  dos servidores perante as constantes ameaças ou notícias de 

mudanças na estrutura da Funasa.   Porém, dentro da Core-MS, instaurou-se duas vertentes para 

amenizar a deficiência de estrutura e  maximizar os resultados a atingir: 

A primeira, é a  busca constante da parceria para a execução das nossas 

atividades. Parcerias de sucesso, como a realizada com o Governo do Estado do Mato Grosso do 

Sul, que cedeu um equipamento completo de perfuração de poços, 03 caminhões e 01 lancha 

com motor para deslocamento rápido, além das capacitações de técnicos da Core-MS na Escola 

de Governo. Com o Ministério Público Federal do Trabalho, obtivemos a doação de 07 veículos 

novos. Da Promotoria da Republica do Estado de Mato Grosso do Sul, obtivemos a doação de 34 

microcomputadores semi-novos. Das prefeituras municipais, a imprescindível parceria realizada 

através da pactuação dos recursos da SAS – Secretaria de Assistência á Saúde do Ministério da 

Saúde -  para ampliação de R$ 12.157.000,00 anuais, para contratação de profissionais da saúde 

que atuam diretamente nas aldeias bem como, realização de ações e procedimentos. Esses 

valores pactuados  garantiram á Core-MS o Prêmio Sérgio Arouca 2007/2008 pelos resultados 

obtidos. 

As parcerias com as prefeituras permitiram também,  entre outras, a construção 

de cinco Casas Dia ( base de apoio ás crianças e familiares enquanto o tratamento médico, 

oferecendo cinco refeições/dia) e a Construção do Complexo de Saúde no município de  

Amambaí-MS 

Todas essas parcerias permitem um incremento de pessoal, redução dos custos 

operacionais ampliação da atuação da Core-MS , e por conseguinte a  redução nos índices de 

doenças e agravos que permitiram por exemplo, que no Mato Grosso do Sul, o índice de 

mortalidade infantil indígena  dos 140/1000 nascidos vivos em 1999 atingisse 30,3/1000 nascidos 

vivos em 2008; índice esse, muito próximo dos não indígenas no Brasil. 
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A segunda vertente refere-se à Gestão Responsável dos Recursos Financeiros 

Disponíveis, onde, todos os esforços são envidados para que sejam efetivamente aplicados. 

Para que isso ocorra, toda a programação de investimentos da Core-MS  contida 

no planejamento plurianual  da instituição é seguida a risca. 

Outra importante segurança na aplicação dos recursos é a parceria realizada 

pela Funasa/Core-MS com o Condisi (Conselho Distrital de Saúde Indígena), neste conselho, 

anualmente, são definidas as prioridades de investimentos na área indígena, ou seja, diante dos 

recursos disponíveis os próprios indígenas definem onde e como devem ser empregados os 

recursos. Além disso, o Condisi é o órgão fiscalizador da aplicação desses recursos. 

Desta forma, no ano de 2008 dos recursos orçamentários próprios da 

Funasa/Corems, 95% foram efetivamente aplicados; dos recursos destinados ao DSEI (Distrito 

Sanitário Especial Indígena) 96% foram aplicados e dos recursos da DIESP (Divisão de 

Engenharia e Saúde Pública) também 96% foram efetivamente aplicados.  

 

2.3. Programas 

 

2.3.1. Programas que a COREMS, apoia. 

O Plano Operacional da Presidência relativo ao exercício de 2008 congrega os 

Programas e Ações constantes do Plano Plurianual 2008-2011 e da Lei Orçamentária Anual que 

são lançados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no Sistema de Informações 

Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN. 

A matriz para elaboração do Plano Operacional guarda relação com a 

nomenclatura e códigos usados no PPA, e foram mantidos por ocasião do preenchimento da 

mesma. 

A Coordenação de Mato Grosso do Sul, tem como bases para elaboração de seu  

Plano Operacional a matriz da Presidência. 

Abaixo elencaremos os programas que a Regional de Mato Grosso do Sul 

benefecia ou apóia.  

 

2.3.1.1 Saneamento Rural – programa 1287 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral 
Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos 
determinantes e condicionantes de saúde da população 

Objetivos específicos 
Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em 
áreas rurais. 

Gerente do programa Francisco Danilo Forte 

Gerente executivo Jose Raimundo Machado dos Santos 

Responsável pelo programa no âmbito 
da UJ 

Flavio da Costa Britto Neto 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para avaliação 
do programa 

 Taxa de cobertura de abastecimento de água em áreas rurais (%) 
 Taxa de cobertura de esgotamento sanitário em áreas rurais (%) 
 Taxa de cobertura de abastecimento de água em áreas indígenas (%) 

Público-alvo (beneficiários) 
População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades 
de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena 
e outros povos da floresta 
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2.3.1.2. Resíduos Sólidos Hurbanos – programa 8007 

Tipo de programa Finalístico  

Objetivo geral 
Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos 
ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais 

Objetivos específicos 
Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos 
sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na 
reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores. 

Gerente do programa Vicente Andreu Guillo 

Gerente executivo Silvano Silvério da Costa 

Responsável pelo programa no âmbito 
da UJ 

Flavio da Costa Britto Neto 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para avaliação 
do programa 

 Taxa de municípios com destino final adequado de resíduos sólidos (%) 
 Taxa de cobertura de coleta de resíduos sólidos urbanos (%) 

Público-alvo (beneficiários) 
População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de 
fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de 
grandes centros e de regiões metropolitanas. 

 

2.3.1.3. Serviços Urbanos de Água e Esgoto – programa 0122 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral 
Ampliar o acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos 
sólidos, com vistas à universalização 

Objetivos específicos 
Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário. 

Gerente do programa Leodegar da Cunha Tiscoski 

Gerente executivo Márcio Galvão Fonseca 

Responsável pelo programa no âmbito 
da UJ 

Flavio da Costa Britto Neto 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para avaliação 
do programa 

 Taxa de cobertura dos serviços urbanos de abastecimento de água (%) 
 Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto (%) 
 Índice de Esgoto Tratado referido à Água Consumida (%) 

Público-alvo (beneficiários) 
População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em área de habitação 
subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte. 

 

2.3.1.4. Proteção e Promoção dos Povos Indígenas – programa 0150 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral Reorganizar e fortalecer o sistema nacional de política indigenista 

Objetivos específicos  
Garantir aos povos indígenas a manutenção ou recuperação das condições objetivas de 
reprodução de seus modos de vida e proporcionar-lhes oportunidades de superação das 
assimetrias observadas em relação à sociedade brasileira em geral 

Gerente do programa Márcio Augusto Freitas de Meira 

Gerente executivo Astrid Inês Schuster 

Responsável pelo programa no âmbito 
da UJ 

Flavio da Costa Britto Neto 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para a 
avaliação do programa 

 Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na população indígena (1/1000) 
 Taxa de Aldeias em Situação de Vulnerabilidade (%) 
 Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na população indígena (1/100.000) 
 Coeficiente de Mortalidade Infantil entre crianças indígenas menores de 1 ano (1/1000) 

Público-alvo (beneficiários) Sociedades Indígenas 

 

2.3.1.5. Gestão da Politíca de Saúde – Programa 0016 

Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Objetivo geral 
Fortalecer a gestão do SUS nas três esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeiçoar a 
capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à população 

Objetivos específicos 
Coordenar o planejamento e a formulação de políticas públicas setoriais a avaliação e 
controle dos programas na área de saúde. 

Gerente do programa Márcia Bassit Lameiro da Costa Mazzoli 

Gerente executivo Luiz Fernando Beskow 

Responsável pelo programa no 
âmbito da UJ 

Sheila da Silva Rezende e Williames Pimentel de Oliveira 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para avaliação 
do programa 

 Taxa de Adesão dos Estados ao Pacto pela Saúde   
 Taxa de Adesão dos Municípios ao Pacto pela Saúde   
 Taxa de Constituição dos Colegiados de Gestão Regional   
 Taxa de Planos Estaduais de Saúde Aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde   
 Taxa de Planos Municipais de Saúde Aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde   

Público-alvo (beneficiários) Governo 
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2.3.2. Principais Ações dos Programas acolhidos pela COREMS. 

O Monitoramento das ações constantes do Plano Operacional desta CORE, 

ocorre semestralmente, através de instrumento próprio, com metas estabelecidas no Plano 

Operacional. 

Abaixo demonstramos as ações e suas características, bem como, o 

resultado do monitoramento ocorrido no exercício de 2008. 

2.3.2.1 programa 1287 – Ação 4641 

Ação: 4641 - Publicidade de Utilidade Pública 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 

Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam 
informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população 
para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua 
qualidade de vida. 

Descrição 

A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de 
interesse público, que assuma caráter educativo, informativo, de mobilização ou de orientação social, 
ou ainda que contenha uma orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços 
públicos e que expresse, com objetividade e clareza, mediante a utilização de linguagem de fácil 
entendimento para o cidadão. 

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 
Ação 

Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha 

Unidade Executora Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde – ASCOM 

Área Responsável por 
Gerenciamento ou Execução 

Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde – ASCOM 

Competências institucionais 
requeridas para a execução 
da ação 

Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO IV - Art.13.   

 
As metas físicas consideradas pelo Plano Operacional para esta ação serão 

descritas abaixo: 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado 
Alcançado  
/ Esperado 

Financeira Não existe descentralização de recurso para as regionais nesta funcional programática  

1.Divulgar ações, projetos e 
programas da FUNASA nas áreas de 
saneamento ambiental e saúde 
indígena; 

Matéria 
divulgada 

1º Semestre 240 280 116,66% 

2º Semestre 160 133 83,12% 

TOTAL 400 413 103,25% 

2.Disponibilizar o acesso às 
publicações para divulgação da 
imagem institucional  

Publicação 
disponibilizada 

1º Semestre 106 106 100% 

2º Semestre 78 95 121,79% 

TOTAL 184 201 109,23% 

 
Meta 1 - O alcançado, foi além do esperado, pois a equipe da ASCOM contava no 1º 

Semestre com 2 jornalistas formados, 1 estagiário de jornalismo, 1 estagiário de publicidade e propaganda e 
1 servidor formado em jornalismo, todos possuindo conhecimento de informática conseguindo utilizar a 
internet como meio de veiculação das matérias através de e-mail's e intranet. 

 
Meta 2 – Conseguimos alcançar o esperado, pois a ASCON possui uma boa articulação 

com as áreas da CORE, bem como com a Presidência (Biblioteca) que atendem as nossas demandas com 
exigência.  

Além disso, nossa equipe atendeu ainda a demanda da CORE/MS na elaboração (03 
jornalistas) e diagramação (através do estagiário de PP) de um Boletim Informativo com 08 páginas, 
encaminhado em Dezembro/2008 para impressão na ASCOM/Brasília, resumindo as principais ações na 
Saúde Indígena e Saneamento, além de recursos do PAC destinado aos municípios. 

 
Dificuldades – Alem da perda da perda da vaga de estagio de jornalismo em outubro, a 

ASCOM/MS necessita de aquisição de novos equipamentos como máquinas fotográficas digitais para 
registro dos eventos, computadores, impressora em preto em branco laser para toda equipe, meios 
multimídia (TV e videocassete), pois os mesmos já estão obsoletos 

 



 

 
 

12 

2.3.2.2 programa 1287 – Ação 7656 

Ação: 7656 - Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais 
(Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para 
Prevenção e Controle de Agravos. 

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 

Propiciar resolutibilidade, em áreas de interesse especial (assentamentos, remanescentes de 
quilombos e áreas extrativistas) para problemas de saneamento, prioritariamente o abastecimento 
público de água, o esgotamento sanitário e as melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de 
pequeno porte, bem como a implantação de oficina municipal de saneamento, visando à prevenção e 
ao controle de doenças e agravos. 

Descrição 

Fomento e financiamento a implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de 
abastecimento de água e de sistemas públicos de esgotamento sanitário, contemplando a elaboração 
de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede coletora de 
esgoto, rede de distribuição de água e estação de tratamento, ações voltadas para a sustentabilidade 
dos mesmos, bem como a implantação de melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno 
porte, assim como a implantação de oficina municipal de saneamento, compreendendo desde a 
elaboração do projeto até a sua operação plena. 

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 
Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional 

Área Responsável por 
Gerenciamento ou Execução 

Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP 

Competências institucionais 
requeridas para a execução 
da ação 

Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO XI - Art. 100.   

 
A meta física considerada pelo Plano Operacional para esta ação serão 

descritas abaixo: 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado 
Alcançado  
/ Esperado 

Financeira R$ Ano 26.568,00 30.442,56 114,58% 

1. Acompanhar 24 convênios de 
exercícios  anteriores 

Convenios 
Acompanhados 

1º Semestre 11  11  100% 

2º Semestre 13  6  46,15% 

TOTAL 24  17  70,83% 

 
1º Semestre 
Meta 1 - Considerando o atingido como visitas de acompanhamento podem afirmar que 

a meta foi cumprida, sendo que, voltaremos a realizar novas visitas no segundo semestre para os mesmos 
convênios. 

 
2º Semestre 
Meta 1 - Aprovados pela DIESP 1 PAC Quilombola de Sistema de Abastecimento de 

Água e 1 PAC Quilombola de Melhoria Sanitária Domiciliar.  
Outros 4 processos PAC Quilombolas de sistemas de abastecimento de água 

encontram-se em análise na DIESP, com pendências técnicas, onde a demora por parte da proponente em 
manifestar-se apresentando projetos completos e respondendo aos Ofícios de Pendências emitidos, atrasa 
a aprovação dos processos pela DIESP. 

O número reduzido de engenheiros (5) e arquiteto (1) para analisar a grande demanda 
de processos apresentados, prejudicou bastante a celeridade nas fases de analise técnica, visita técnica 
preliminar e aprovação dos processos existentes na CORE-MS. 

A carência de viaturas na Regional prejudicou as viagens de visita técnica para 
acompanhamento dos Convênios de exercícios anteriores, onde também as viaturas existentes são antigas 
e constantemente encontra-se em oficinas fazendo reparos e manutenções. 

A dificuldade maior no ano 2007 e 2008 foram com relação à documentação da área dos 
locais onde serão realizadas as obras, pois os processos eram encaminhados para PGF/Goiânia e esta 
devolvia a Regional com Parecer Jurídico desfavorável à documentação apresentada pela proponente, por 
se tratar de remanescente de quilombo, não aceitando a documentação da FUNDAÇÃO PALMARES.A 
ausência da PGF dentro do prédio da Regional prejudicou e muito a celeridade dos processos, pois estes 
são encaminhados a PGF/Goiânia para analise e Parecer jurídico e demoram mais de 15 dias para retornar 
a CORE-MS, atrasando o andamento e fluxo dos mesmos.Nenhuma parcela foi liberada de obras dos 
empenhos do exercício 2007 e 2008. 

 



 

 
 

13 

Orçamento – Para o Plano Operacional da CORE, foram considerados os gastos com 
diárias, conforme memória de calculo que segue: vr. Diária * 1,5 total de diárias * total de engenheiros, 
fiscais para esta ação * (convênios/08+convênios de exercícios anteriores). 

 
 

2.3.2.3 programa 1287 – Ação 7684 

Ação: 7684 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos 

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 

Dotar as aldeias de condições adequadas de saneamento básico. Contribuir para redução da 
morbimortalidade por doenças de veiculação hídrica. Contribuir para o controle de doenças 
parasitárias transmissíveis por dejetos e contribuir para o controle de agravos ocasionados pela falta 
de condições de saneamento básico em áreas indígenas. 

Descrição 

Instalação de sistemas simplificados de abastecimento de água com captação, adução, tratamento e 
distribuição de água, bem como sistemas de reservatórios e de chafariz; implantação de esgotamento 
sanitário e rede de coleta; melhorias sanitárias nas aldeias (construção de banheiros, privadas, fossas 
sépticas, pias de cozinha, lavatórios, tanques, filtros, reservatórios de água e similares de resíduos 
sólidos). 

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 
Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional 

Área Responsável por 
Gerenciamento ou Execução 

Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP 

Competências institucionais 
requeridas para a execução 
da ação 

Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO XI - Art. 100.   

 
As metas físicas consideradas pelo Plano Operacional para esta ação serão 

descritas abaixo: 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado 
Alcançado  
/ Esperado 

Financeira R$ Ano 4.076.015,16  4.077.733,03  100,04% 

1.Beneficiar 38 aldeias com 
saneamento básico para controle e 
prevenção de agravos. 

Aldeia 
Beneficiada 

1º Semestre 32  0  0 

2º Semestre 6  32  533,33% 

TOTAL 38  32  84,21% 

2. Acompanhar convenios de 
exercícios anteriores 

Convenios 
Acompanhados 

1º Semestre 6  6  100% 

2º Semestre 6  0  0 

TOTAL 12  6  50% 

3. Acompanhar obras de exercícios 
anteriores 

Obras 
Acompanhadas 

1º Semestre 30  30  100% 

2º Semestre 20 20 100% 

TOTAL 50 50 100% 

 
1º Semestre 
Meta 1 - Para o esperado do 1º semestre, temos a informar que, a falta de orçamento foi 

empecilho para a plotagem dos mapas e plantas para compor os PBS das 32 obras de sistema de 
abastecimento de água nas aldeias e que, recebemos o orçamento para formalização dos processos 
licitatórios no segundo semestre. Estamos providenciando os empenhos até dezembro deste exercício. 

Meta 2 - Considerando o atingido como visita de acompanhamento, podemos afirmar 
que a meta foi cumprida, sendo que, voltaremos a realizar novas visitas no segundo semestre para os 
mesmos convênios. 

 
2º Semestre 
Foram concluídas as obras diretas de exercícios anteriores, ano 2007, sendo 20 obras 

de sistema de abastecimento de água, 30 obras de melhorias sanitárias domiciliares e contratação de 
empresa especializada para elaboração de projetos executivos dos sistemas de abastecimento de água de 
três Aldeias do Estado. 

Foram licitadas 32 obras de sistemas de abastecimento de água, 1 contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de coleta, transporte e análise microbiológica e físico-
químico dos 77 sistemas de abastecimentos de água das aldeias de Mato Grosso do Sul; 1 contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos 
77 sistemas de abastecimentos das aldeias de mato grosso do sul e execução das obras e serviços de 
implantação das unidades de desinfecção em 37 sistemas de  abastecimento de água das aldeias de Mato 
Grosso do Sul. 
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A insuficiência orçamentária para contratação de empresa especializada para elaboração 
dos projetos executivos dos sistemas de abastecimento de água das Aldeias do Estado para o ano 2008 
prejudicou o atendimento conforme as necessidades de cada Aldeia, pois a Regional não possui em seu 
quadro PROJETISTA, e as Aldeias apresentam problemas de falta d água devido à inexistência de um 
projeto adequado. 

Tivemos demandas do CONDISI para atender em 2008 seis aldeias em litígio com obras 
de sistema de abastecimento de água, que apresentavam indicadores epidemiológicos relacionados à 
qualidade da água, porém não foi autorizada pelo DENSP/COSAN a realização de obras nestas localidades 
por se tratarem de áreas não homologadas. 

A ausência da PGF dentro do prédio da Regional prejudicou e muito a celeridade dos 
processos de obras diretas 2008, pois estes eram encaminhados a PGF/Goiânia para analise e Parecer 
jurídico e demoravam mais de 15 dias para retornar a CORE-MS, atrasando o andamento e fluxo dos 
mesmos dentro de prazos estipulados para publicação de editais. 

A carência de viaturas na Regional prejudicou as viagens de visita técnica para 
acompanhamento dos Convênios de exercícios anteriores, onde também as viaturas existentes são antigas 
e constantemente encontra-se em oficinas fazendo reparos e manutenções. 

A prioridade exigida pela FUNASA/PRESIDENCIA na análise dos processos do PAC 
prejudicou as viagens de visita técnica para acompanhamento dos Convênios de exercícios anteriores. 

 
Orçamento – Para o Plano Operacional da CORE, foram considerados os gastos com 

diárias, conforme memória de calculo que segue: Memória de cálculo = vr. Diária * 4,5 total de diárias * total 
de engenheiros fiscais desta ação * (convênios exercícios anteriores + convênios/08) + valor de obras 
diretas 

 
 

2.3.2.4 programa 8007 – Ação 10GG 

Ação: 10GG - Implantação e Melhoria de Sistema Público de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50 mil 
Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de 
Desenvolvimento Econômico (RIDE) 

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 

Apoiar, técnica e financeiramente, os estados e municípios na implantação, ampliação ou melhoria dos 
sistemas de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos para prevenção e controle de 
agravos nas áreas mais carentes do país e com população inferior a 50.000 habitantes, 
preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência da dengue. 

Descrição 

A ação de implantação e ampliação dos sistemas de limpeza pública, acondicionamento, coleta, 
disposição final e tratamento de resíduos sólidos urbanos contempla intervenções que visam contribuir 
para a universalização dos serviços de coleta, limpeza pública, tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos nas áreas mais carentes do país e com população inferior a 30.000 habitantes, 
preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência da dengue, e será implementada por 
intermédio das modalidades relacionadas a seguir: a) acondicionamento, coleta e transporte; 
implantação de sistema de coleta convencional e/ou seletiva, incluindo a aquisição de veículos, 
material e equipamentos para  acondicionamento (cestas e contenedores para Postos de Entrega 
Voluntária - PEV e Locais de Entrega Voluntária - LEV instalados em logradouros públicos); b) unidades 
de disposição final - aterros sanitários ou de rejeitos. É passível de apoio financeiro toda a infra-
estrutura para implantar aterros sanitários, incluindo: acesso; proteção adequada da área (cercamento 
e barreira vegetal); edificações de controle e apoio (balança, escritório, oficina de reparos, etc.), 
drenagem pluvial de chorume e de gases, impermeabilização de base, tratamento do chorume e 
equipamentos para operação. c) unidades de tratamento - triagem e/ou compostagem. É passível de 
apoio financeiro toda a infra-estrutura de implantação de unidades de tratamento de resíduos, bem 
como galpão para separação de resíduos destinados a catadores, incluindo obras civis, materiais e 
equipamentos; pátio de compostagem; balança; aterro de rejeitos e equipamentos para a 
operacionalização da unidade de tratamento. d) erradicação de "lixões" e recuperação das áreas 
degradadas. 

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 
Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional 

Área Responsável por 
Gerenciamento ou Execução 

Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP 

Competências institucionais 
requeridas para a execução 
da ação 

Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO XI - Art. 100.  
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A meta considerada pelo Plano Operacional para esta ação será descritas 
abaixo: 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado 
Alcançado  
/ Esperado 

Financeira R$ Ano 7.749,00 2.952,00 38,10% 

1. Acompanhar convênios de 
exercícios anteriores 

Convênios 
Acompanhados 

1º Semestre 5 6 120% 

2º Semestre 2 0 0 

TOTAL 7 6 85,71% 

 
1º Semestre 
Meta 1 - Considerando o atingido como município visitado a titulo de acompanhamento, 

podemos dizer que atendemos a meta em sua quase totalidade no primeiro semestre. 
 
2º Semestre 
Temos 4 EMENDAS resíduos sólidos, sendo 1 aprovado pela DIESP e 3 com 

pendências, onde a demora por parte da proponente em manifestar-se apresentando projetos completos e 
respondendo aos Ofícios de Pendências emitidos, atrasa a aprovação dos processos pela DIESP. 

Existem ainda 3 três Convênios/Funasa de exercícios anteriores para analisar.  
O número reduzido de engenheiros (5) e arquiteto (1) para analisar a grande demanda 

de processos apresentados, prejudicou bastante a celeridade nas fases de analise técnica, visita técnica 
preliminar e aprovação dos processos existentes na CORE-MS. 

A prioridade exigida pela FUNASA/PRESIDENCIA na análise dos processos do PAC 
prejudicou as viagens de visita técnica para acompanhamento dos Convênios de exercícios anteriores. 

A ausência da PGF dentro do prédio da Regional prejudicou e muito a celeridade dos 
processos, pois estes são encaminhados a PGF/Goiânia para analise e Parecer jurídico e demoram mais de 
15 dias para retornar a CORE-MS, atrasando o andamento e fluxo dos mesmos. 

A carência de viaturas na Regional prejudicou as viagens de visita técnica para 
acompanhamento dos Convênios de exercícios anteriores, onde também as viaturas existentes são antigas 
e constantemente encontram-se em oficinas fazendo reparos e manutenções. 

Nenhuma parcela foi liberada de obras dos empenhos do exercício 2007 e 2008. 
 
Orçamento – Para o Plano Operacional da CORE, foi considerado os gastos com 

diárias, conforme memória de calculo que segue: vr. Diária * 1,5 total de diárias * total de engenheiros 
fiscais desta ação. * convênios de exercícios Anteriores. 

 
 
2.3.2.5 programa 0122 – Ação 6908 

Ação: 6908 - Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 

Assessorar gestores e técnicos em todos os níveis para o desenvolvimento de ações 
permanentes de comunicação e educação em saúde, por meio da mobilização social, 
visando à promoção da saúde, prevenção e controle de doenças e agravos, ocasionados 
pela falta e/ou inadequação de ações de saneamento ambiental. 

Descrição 

As ações de Educação em Saúde e Mobilização Social nos projetos de saneamento 
ambiental financiados junto aos estados e municípios pela Funasa têm o sentido de 
fomentar, apoiar e fortalecer ações que resultem em efetiva melhoria na qualidade de 
vida da população beneficiada. A proposta é garantir que as melhorias em saneamento 
ambiental implementada nos municípios de até 50.000 habitantes, nos projetos das áreas 
metropolitanas e em áreas especiais (assentamentos, remanescentes de quilombo e áreas 
extrativistas) integrem-se de forma harmoniosa e sustentável nas comunidades, 
garantindo a inclusão social por intermédio do acesso das populações vulneráveis aos 
serviços a que têm direito e colaborando para a adequada e transparente aplicação dos 
recursos públicos nessa área, inclusive estimulando a parceria junto a outros projetos e 
programas de iniciativa governamental e não governamental. Com essas ações, esperam-
se iniciativas nos municípios beneficiados. Para tal é necessário o assessoramento técnico 
qualificado, por intermédio das ações discriminadas a seguir: atuação junto aos gestores e 
técnicos em todos os níveis visando sensibilizá-los para a importância do desenvolvimento 
de atividades permanentes de Comunicação e Educação em Saúde; apoio técnico aos 
profissionais que atuam nas diversas instâncias de governo, representantes de ONGs para 
a elaboração, execução, acompanhamento e supervisão de projetos, programas e 
atividades educativas de caráter permanente; ampliação do Programa de Educação em 
Saúde e Mobilização Social (PESMS), financiada por recursos de convênio, para que se 
torne gerador/estimulador de outros projetos de alcance social; incentivo à integração das 
ações permanentes de Comunicação e Educação em Saúde a outros projetos 
sociais/comunitários visando estimular a participação, controle e inclusão sociais, geração 
de emprego e renda; fomento à organização de estruturas e equipes locais para o 
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desenvolvimento de ações permanentes de Educação em Saúde; incremento ao apoio 
logístico e de recursos humanos às Assessorias de Comunicação e Educação em Saúde 
(ASCOM) das Coordenações Regionais da Funasa, por intermédio da aquisição de 
equipamentos e insumos, pagamento de diárias e passagens, prestação de serviços de 
terceiros por pessoas física e jurídica visando o cumprimento das ações propostas. 

Unidade Responsável pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da Ação Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha 

Unidade Executora Coordenação Regional 

Área Responsável por Gerenciamento ou 
Execução 

Equipe de Educação em Saúde – EDUSA 

Competências institucionais requeridas 
para a execução da ação 

Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO IV - Art.14.   

 

As metas consideradas pelo Plano Operacional para esta ação serão descritas 
abaixo: 

 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado 
Alcançado 
/Esperado 

Financeira R$ Anual 22.000,00 11.922,08 54,19% 

1.Apoiar o Beneficiamento de 44 
municípios contemplados no Plano 
de Aceleração do Crescimento - 
PAC com a implantação de ações 
de Educação em Saúde e 
Mobilização Social nos Projetos de 
saneamento.  

Município 
Beneficiado 

1º Semestre 25 0 0 

2º Semestre 19 0 0 

TOTAL 44 0 0 

2.Beneficiar 75 municípios 
conveniados com a Funasa, com a 
implantação de ações de Educação 
em Saúde e Mobilização Social nos 
Projetos de saneamento de 
exercícios anteriores. 

Municipio 
Beneficiado 

1º Semestre 28 28 100% 

2º Semestre 47 26 55,31% 

TOTAL 75 54 72% 

3.Assessorar 44 municípios na 
implantação dos Núcleos de 
Educação em Saúde.  

Municipio 
Beneficiado 

1º Semestre 22 0 0 

2º Semestre 22 0 0 

TOTAL 44 0 0 

 
 

Metas 1 e 3 - Nestas duas metas não alcançamos o ESPERADO devido os Convênios 
estarem em fase de tramitação e ou formalização em Brasília e na COREMS. 

 
Meta 2 - Devido a Liberação de Recursos Financeiros e Orçamentários acontecerem 

somente no mês de abril de 2008. Sendo assim, houve um atraso de quatro meses para iniciarmos nossas 
atividades que seriam: realizar Visitas Técnicas e Acompanhamento às Ações/Atividades do Programa de 
Educação em Saúde e Mobilização Social dos Convênios 2003, 2004 e 2005, entre FUNASA  e Municípios. 

 
Portanto dos 75 Municípios Beneficiados, o resultado Esperado foi de 28 no primeiro 

semestre do exercício de 2008, sendo eles: Sidrolândia, Nova Alvorada do Sul, Bodoquena, Corumbá, 
Ribas do Rio pardo, Inocência, Cassilândia, Amambaí, Coronel Sapucaia, Paranhos, Tacuru, Itaporã, 
Douradina, Navirai, Itaquirai, Jardim, Porto Murtinho, Miranda, Ladário, Dourados, Fátima do Sul, Vicentina, 
Glória de Dourados, Dois Irmãos do Buriti, Aquidauana, Nioaque, Jaraguari e Corguinho.  

 
Para o segundo semestre foi Programado 47, municípios para serem acompanhados 

com Visita Técnica "IN LOCO" juntamente com as Assistentes Sociais Responsáveis pelo Programa de 
Educação em Saúde e Mobilização Social Local, porém foram visitados somente 26 municípios, faltando 21 
municípios para cumprirmos a meta dos 47 a serem visitados. Do total anual dos 75 Programados, 
alcançados a meta de 54 Municípios Visitados com um percentual de 72% (por cento).  

 
Ressaltamos que o não cumprimento da Meta 2 no segundo semestre, não foi por falta 

de Recursos Financeiro e Orçamentário e nem tão pouco por falta de Recursos Humanos, e sim por falta de 
aprovação da programação mensal de viagem da Educação em Saúde. 

 
Facilidades técnicas: A pesar de não alcançarmos a meta esperada, temos um ótimo 

relacionamento com os gestores municipais e profissionais da área que executam as Ações/Atividades do 
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Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social - PESMS. Tornando assim um veiculo facilitador 
das ações a serem desenvolvidas.  

 
Dificuldades – No inicio do exercício, foi a falta de recursos financeiros e orçamentários 

que só vieram acontecer no mês de abril de 2008, bem como a dificuldade em se obter uma viatura oficial 
para os deslocamento aos municípios programados. 

 
Orçamento – O orçamento estimado no Plano Operacional considerou apenas as 

despesas com diárias para servidores, no entanto ocorreu a descentralização de orçamentos no total de R$ 
126.821,62, executados em 66,38% da seguinte forma: Programa/ação 0122/6908 – 339014 R$ 11.922,08, 
Programa/ação 0150/8743 – 339014 R$ 58.192,32 – 339036 R$ 1.890,24 – 339039 R$ 12.060,00. 

 
 

2.3.2.6 programa 0122 – Ação 7652 

Ação: 7652 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos  

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 
Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de condições sanitárias adequadas 
visando à prevenção e controle de doenças e agravos. 

Descrição 

Melhorias Sanitárias Domiciliares são intervenções promovidas, prioritariamente, nos 
domicílios e eventualmente intervenções coletivas de pequeno porte. Incluem a 
construção de módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro (poço 
absorvente), instalações de reservatório domiciliar de água, tanque de lavar roupa, 
lavatório, pia de cozinha, ligação à rede pública de água, ligação à rede pública de 
esgoto, dentre outras. São consideradas coletivas de pequeno porte, por exemplo: 
banheiro público, chafariz público, ramais condominiais, tanque séptico, etc. Pode 
também fomentar a implantação de oficina municipal de saneamento. 

Unidade Responsável pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da Ação José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional 

Área Responsável por Gerenciamento ou 
Execução 

Divisão de Engenharia de Saúde Pública - DIESP 

Competências institucionais requeridas 
para a execução da ação 

Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO XI - Art. 100.   

 
As metas consideradas pelo Plano Operacional para esta ação serão descritas 

abaixo: 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado 
Alcançado  
/ Esperado 

Financeira R$ Ano 26.568,00  23.985,00  90,28% 

1. Apoiar Beneficiamento 1579 
famílias com a implantação de 
melhorias sanitárias domiciliares para 
prevenção de controle de agravos 

Familia 
Beneficiada 

1º Semestre 1.227  1.227  100% 

2º Semestre 352  352  100% 

TOTAL 1.579  1.579  100% 

2. Acompanhar 11 convênios de 
exercícios  anteriores 

Convenios 
Acompanhados 

1º Semestre 6  6  100% 

2º Semestre 5  3  60% 

TOTAL 11  9  81,81% 

 

1º Semestre 
Meta1 - Considerando o valor alcançado com Termos de Compromissos empenhados, 

obtivemos um total de 1227 Famílias beneficiadas no primeiro semestre do exercício de 2008, 
compreendendo 08 municípios (Amambai, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Ladario, Porto Murtinho, 
Ribas do Rio Pardo e Tacuru) de um total de 13 municípios. 

Meta2 - Considerando o atingido como visita de acompanhamento, podemos afirmar que 
a meta foi cumprida, sendo que, realizaremos novas visitas no segundo semestre para os mesmos 
convênios. 

 
2º Semestre 
1 PAC Melhoria Sanitária Domiciliar/MSD em área indígena com projeto executivo não 

apresentado pela proponente, onde a demora por parte da proponente em manifestar-se apresentando 
projetos completos e respondendo aos Ofícios de Pendências emitidos, atrasa a aprovação dos processos 
pela DIESP. 

13 PAC Melhoria Sanitária Domiciliar/MSD Prefeitura, sendo 9 aprovados pela DIESP e 
4 com pendências. 
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O número reduzido de engenheiros (5) e arquiteto (1) para analisar a grande demanda 
de processos apresentados, prejudicou bastante a celeridade nas fases de analise técnica, visita técnica 
preliminar e aprovação dos processos existentes na CORE-MS. 

 A ausência da PGF dentro do prédio da Regional prejudicou e muito a celeridade dos 
processos, pois estes são encaminhados a PGF/Goiânia para analise e Parecer jurídico e demoram mais de 
15 dias para retornar a CORE-MS, atrasando o andamento e fluxo dos mesmos 

.A carência de viaturas na Regional prejudicou as viagens de visita técnica para 
acompanhamento dos Convênios de exercícios anteriores, onde também as viaturas existentes são antigas 
e constantemente encontram-se em oficinas fazendo reparos e manutenções. 

 
Orçamento – Para o Plano Operacional da CORE, foi considerado os gastos com diárias, 

conforme memória de calculo que segue: vr. Diária * 1,5 total de diárias * total de engenheiros, fiscais para 
esta ação * (convenios/08+convênios de exercícios anteriores) 

 
 

2.3.2.7 programa 0122 – Ação 10GD 

Ação: 10GD – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50 mil 
Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de 
Desenvolvimento Econômico (RIDE) 

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 
Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos com abastecimento público de água adequado 
visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos. 

Descrição 

Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água, 
contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação 
domiciliar, rede de distribuição e estação de tratamento, e ações voltadas para a sustentabilidade dos 
mesmos. 

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 
Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional 

Área Responsável por 
Gerenciamento ou Execução 

Divisão de Engenharia de Saúde Pública - DIESP 

Competências institucionais 
requeridas para a execução 
da ação 

Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO XI - Art. 100.   

 
As metas consideradas pelo Plano Operacional para esta ação serão descritas 

abaixo: 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado 
Alcançado  
/ Esperado 

Financeira R$ Ano 28.782,00 15.682,50 54,49% 

1. Apoiar Beneficiamento 17514 
famílias com a implantação e 
melhorias de sistemas públicos de 
abastecimento de água*. 

Familia 
Beneficiada 

1º Semestre 16.344 16.344 100% 

2º Semestre 1.170 14.192 1.212% 

TOTAL 17.514 30.536 174,35% 

2. Acompanhar 08 convênios de 
exercícios  anteriores 

Convenios 
Acompanhados 

1º Semestre 8 1 12,50 

2º Semestre 0 3 300% 

TOTAL 8 4 50% 

 
1º Semestre 
Meta1 - Considerando o valor alcançado como Termos de Compromissos empenhados, 

obtivemos um total de 16344 Famílias beneficiadas no primeiro semestre do exercício de 2008, 
compreendendo 10 municípios  de um total de 18 municípios. 

Meta2 - Considerando o atingido como visita de acompanhamento, temos a ressaltar que 
a falta de viaturas prejudica este acompanhamento, esperamos realizar visitas no segundo semestre. 
 

2º Semestre 
18 PAC sistemas de abastecimento de água, sendo 8 aprovados pela DIESP, 7 com 

pendências e 3 com projetos básicos e executivos não apresentados pela proponente, onde a demora por 
parte da proponente em manifestar-se apresentando projetos completos e respondendo aos Ofícios de 
Pendências emitidos, atrasa a aprovação dos processos pela DIESP. 

1 PAC Distritos de sistema de abastecimento de água com pendência, sendo 35 
localidades e 10 municípios contemplados. 
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13 PAC melhorias sanitárias domiciliares, sendo 9 aprovados pela DIESP e 4 com 
pendências. 

58 PAC sistemas de abastecimento de água em áreas indígenas com projetos 
executivos não apresentados pela proponente. 

O número reduzido de engenheiros (5) e arquiteto (1) para analisar a grande demanda 
de processos apresentados, prejudicou bastante a celeridade nas fases de analise técnica, visita técnica 
preliminar e aprovação dos processos existentes na CORE-MS. 

A ausência da PGF dentro do prédio da Regional prejudicou e muito a celeridade dos 
processos, pois estes são encaminhados a PGF/Goiânia para analise e Parecer jurídico e demoram mais de 
15 dias para retornar a CORE-MS, atrasando o andamento e fluxo dos mesmos. 

A prioridade exigida pela FUNASA/PRESIDENCIA na análise dos processos do PAC 
prejudicou as viagens de visita técnica para acompanhamento dos Convênios de exercícios anteriores. 

Nenhuma parcela foi liberada de obras dos empenhos do exercício 2007 e 2008. 
Foi informado pela equipe de convênios desta COREMS a ocorrência da liberação da 1ª 

parcela do Convênio n. 2758/06;  OB 800248 de 13.1.09 - Valor: R$ 65.365,50. 
Ação: Sistema de Abastecimento de Água 
Município: Amambai. 
 
Meta 1 – Conforme considerado no plano operacional, os empenhos são todos emitidos 

pela Presidencia sem a governabilidade das Regionais, gerando desta forma a diferença no esperado e 
alcançado para o segundo semestre. 

 
Orçamento – Para o Plano Operacional da CORE, foi considerado os gastos com 

diárias, conforme memória de calculo que segue: vr. Diária * 1,5 total de diárias * total de engenheiros, 
fiscais para esta ação * (convenios/08+convênios de exercícios anteriores) 

 
2.3.2.8 programa 0122 – Ação 10GE 

Ação: 10GE – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 
Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de 
Desenvolvimento Econômico 

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 
Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de sistema público de coleta e tratamento de esgoto 
sanitário adequado visando a prevenção e o controle de doenças e agravos. 

Descrição 

Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário, 
contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação 
domiciliar, rede coletora e estação de tratamento, e ações voltadas para a sustentabilidade dos 
mesmos. 

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 
Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional 

Área Responsável por 
Gerenciamento ou Execução 

Divisão de Engenharia de Saúde Pública - DIESP 

Competências institucionais 
requeridas para a execução 
da ação 

Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO XI - Art. 100.   

 
As metas consideradas pelo Plano Operacional para esta ação serão descritas 

abaixo: 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado 
Alcançado  
/ Esperado 

Financeira R$ Ano 71.955,00 53.874,00 74,87% 

1. Apoiar Beneficiamento 9681 
famílias com a implantação e 
melhorias de sistemas públicos de 
esgotameto sanitário. 

Familia 
Beneficiada 

1º Semestre 3.097 3.097 100% 

2º Semestre 6.170 6.584 106,70% 

TOTAL 9.267 9.681 104,46% 

2. Acompanhar 52 convênios de 
exercícios  anteriores 

Convenios 
Acompanhados 

1º Semestre 22 22 100% 

2º Semestre 30 12 40% 

TOTAL 52 34 65,38% 

 
1º Semestre 
Meta1 - Considerando o valor alcançado como Termos de Compromissos empenhados, 

obtivemos um total de 3097 Familias beneficiadas no primeiro semestre do exercicio de 2008, 
compreendendo 06 municipios de um total de 13 municipios. 

Meta2 - Considerando o atingido como visita de acompanhamento 
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2º Semestre 
13 EMENDAS do Governo do Estado, de obras de sistema de esgotamento sanitário, 

sendo 5 aprovadas pela DIESP e 7 em análise com pendências e 1 com projeto básico e executivo não 
apresentado pela proponente, onde a demora por parte da proponente em manifestar-se apresentando 
projetos completos e respondendo aos Ofícios de Pendências emitidos, atrasa a aprovação dos processos 
pela DIESP. 

6 EMENDAS Prefeituras de obras de sistema de esgotamento sanitário, sendo 2 
aprovadas pela DIESP e 4 com pendências. 

13 PAC de obras de esgotamento sanitário, sendo 3 aprovados pela DIESP, 7 em 
análise com pendências e 3 com projetos básico e executivos não apresentados pela proponente. 

O número reduzido de engenheiros (5) e arquiteto (1) para analisar a grande demanda 
de processos apresentados, prejudicou bastante a celeridade nas fases de analise técnica, visita técnica 
preliminar e aprovação dos processos existentes na CORE-MS. 

A prioridade exigida pela FUNASA/PRESIDENCIA na análise dos processos do PAC 
prejudicou as viagens de visita técnica para acompanhamento dos Convênios de exercícios anteriores. 

A ausência da PGF dentro do prédio da Regional prejudicou e muito a celeridade dos 
processos, pois estes são encaminhados a PGF/Goiânia para analise e Parecer jurídico e demoram mais de 
15 dias para retornar a CORE-MS, atrasando o andamento e fluxo dos mesmos. 

A carência de viaturas na Regional prejudicou as viagens de visita técnica para 
acompanhamento dos Convênios de exercícios anteriores, onde também as viaturas existentes são antigas 
e constantemente encontram-se em oficinas fazendo reparos e manutenções. 

Nenhuma parcela foi liberada de obras dos empenhos do exercício 2007 e 2008. 
 

Orçamento – Para o Plano Operacional da CORE, foi considerado os gastos com diárias, 
conforme memória de calculo que segue: vr. Diária * 1,5 total de diárias * total de engenheiros, fiscais para 
esta ação * (convenios/08+convênios de exercícios anteriores). 

 
 
2.3.2.9 programa 0150 – Ação 6140 

Ação: 6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas. 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade Combater a desnutrição na população indígena 

Descrição 

Cadastramento das famílias indígenas no Cadastro Único; dotação extensiva de equipamento 
adequado para atenção alimentar e nutricional. Fomentar a alimentação saudável de acordo com as 
especificidades etno-culturais. Contribuir na formulação e implantação das políticas intersetoriais de 
segurança alimentar, gestão ambiental e desenvolvimento sustentável dos povos indígenas. Garantir a 
inclusão das populações indígenas nos instrumentos governamentais visando uma alimentação 
saudável e compatível com sua cultura. 

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador Nacional da 
Ação 

Wanderley Guenka 

Unidade Executora Coordenação Regional 

Área Responsável por 
Gerenciamento ou Execução 

DSEI – Mato Grosso do Sul 

Competências institucionais 
requeridas para a execução 
da ação 

Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO X - Art. 103.   

 

As metas consideradas pelo Plano Operacional para esta ação serão descritas 
abaixo: 

 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado 
Alcançado 
/Esperado 

Financeira 
Torna-se inviável a mensuração do custo destas metas, pois as etapas acontecem em conjunto 

com outras ações e grande parte do custeio (DIARIA) é feito pela ONG. 

1.Implementar a Vigilância Alimentar e 
Nutricional, monitorando 
especialmente crianças menores de 
cinco anos e gestantes 

DSEI 

1º Semestre 1 0 0 

2º Semestre 0 0 0 

TOTAL 1 0 0 

2.Realizar Inquérito Nacional de Saúde 
e Nutrição 

Inquérito 
nutricional 
realizado 

1º Semestre 0 0 0 

2º Semestre 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 
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1º Semestre/08 
Meta 1 - Considerando que no DSEI/MS as ações do SISVAN referentes ao 

acompanhamento de crianças menores de cinco anos têm sido executadas desde 2001, sendo 
gradativamente implementado com a contratação de novos profissionais nutricionistas, realização de 
capacitações locais e criação do aplicativo NUTRISSIS observamos poucas dificuldades para o atendimento 
da meta estabelecida para 2008. No entanto, temos desempenhado maiores esforços no incentivo ao 
acompanhamento nutricional de gestantes implantado em 2006 pelas EMSI, adquirido maior número de 
equipamentos antropométricos, principalmente, balanças portáteis adulto. Segundo técnicos das EMSI as 
balanças portáteis adulto poderam facilitar o monitoramento nutricional domiciliar, aumentando a cobertura. 

 
Meta 2 - Considerando que a execução do Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição 

deverá ser realizada pela Fundação Osvaldo Cruz - FIOCRUZ, instituição de pesquisa credenciada para 
coleta, tabulação e análise de dados. Também, que para realização desta etapa são necessários recursos 
humanos e orçamentários para dispersão dos pesquisadores em área, informamos que estamos 
aguardando programação da FIOCRUZ para execução do inquérito no DSEI/MS. 

 
2º Semestre de 2008 
Meta 1 - Avaliando-se os dados consolidados do Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional Indígena do DSEI/MS, de janeiro a dezembro de 2008, observamos a elevação dos índices de 
cobertura de acompanhamento nutricional em 100% das aldeias atendidas pelas equipes multidisciplinares 
de saúde indígena, especialmente no 2º semestre. Tais resultados foram viáveis devido visitas de 
supervisão e orientação técnica de nutrição realizadas nas áreas de baixa cobertura, bem como, no reforço 
dessas mesmas orientações durante encontros e capacitações locais. Em relação a carência de 
equipamentos de avaliação nutricional de gestantes, observado nos períodos anteriores, foi reduzida com o 
recebimento de balanças portáteis no 2ª semestre de 2008, fato que possibilitou a intensificação de busca 
ativa de gestantes pelas EMSI's, conseguentemente, o acréscimo dos percentuais de cobertura do 
acompanhamento nutricional desse grupo nas aldeias do DSEI/MS. 

 
Meta 2 - Considerando que a execução do Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição 

deverá ser realizada pela Fundação Osvaldo Cruz - FIOCRUZ, instituição de pesquisa credenciada para 
coleta, tabulação e análise de dados. Também, que para realização desta etapa são necessários recursos 
humanos e orçamentários para dispersão dos pesquisadores em área, informamos que estamos 
aguardando programação da FIOCRUZ para execução do inquérito no DSEI/MS. 

 
 

2.3.2.10 programa 0150 – Ação 8743 
Ação: 8743 – Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade Disponibilizar serviços de saúde aos povos indígenas 

Descrição 

Assistência à saúde no âmbito dos DSEI: contratação de recursos humanos de nível médio e superior; 
aquisição de insumos estratégicos (medicamentos, imunobiológicos e correlatos) deslocamento das 
equipes multidisciplinares de saúde indígena e das equipes técnicas (aéreo, terrestre e fluvial) incluindo 
diárias e passagens; manutenção dos postos de ´saúde, dos polos base e das casas de saúde do índio- 
CASAI ( gêneros alimentícios, materiais de expediente, de lindeza e de higiene). Acompanhamento e 
supervisão sistemática às EMSI. Divulgação e visibilidade das ações realizadas (produção de 
publicações, manuais, cartilhas e correlatos); desenvolvimento e conclusão de estudos e pesquisa sobre 
saúde indígena; qualificação de profissionais de saúde de nível médio e superior para execução de 
ações de saúde para a população indígena; capacitação de lideranças indígenas para atuação como 
agente indígena de saúde; capacitação de técnicos para atuação na área gerencial das unidades de 
saúde nos DSEI; realização de educação continuada para as EMSI; capacitação de operadores do SIASI 
e monitores do DESAI; qualificação de profissionais de saúde e técnicos do DSEI em vigilância em 
saúde; capacitação para o uso de ferramentas informatizadas; acompanhamento da instalação, 
manutenção e aplicação de ferramentas informatizadas. 

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador Nacional da 
Ação 

Wanderley Guenka 

Unidade Executora Coordenação Regional 

Área Responsável por 
Gerenciamento ou Execução 

DSEI – Mato Grosso do Sul 

Competências institucionais 
requeridas para a execução 
da ação 

Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO X - Art. 103.     
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2.3.2.10.1 Sub-ações Programa 0150 – Ação 8743 

Esta ação encontra-se dividida em 9 subações, a saber: 

1. Capacitações de Profissionais na Área Indígena; 

2. Promoção da Educação em Saúde dos Povos Indígenas; 

3. Implementação das Ações de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança Indígena; 

4. Implantação da Política de Assistência Farmacêutica para o Subsistema de Saúde 

Indígena; 

5. Implementação de Ações de Atenção a Saúde Bucal para População Indígena; 

6. Implementação das ações de controle das DST/Aids nas áreas indígenas; 

7. Implementação das ações de controle da Tuberculose nas áreas indígenas; 

8. Implementação das Ações de Saúde Mental para as Populações Indígenas; 

9. Implementação das Ações de Imunizações nas Aldeias. 

 

Capacitações de Profissionais na Área Indigena, considera a meta abaixo descrita: 

 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado Alcançado /Esperado 

Financeira 
Torna-se inviável a mensuração do custo destas metas, pois as etapas acontecem em conjunto com 

outras ações e grande parte do custeio (DIARIA) é feito pela ONG. 

1.Capacitar profissionais que 
atuam na saúde indígena no 
DSEI-MS 

Profissionais 
capacitados 

1º Semestre 160 0 0 

2º Semestre 170 125 73,52% 

TOTAL 330 125 37,87% 

 
Neste ano de 2008 não foram realizadas todas as capacitações previstas neste 

planejamento pois o DSEI-MS não recebeu do DESAI/Brasília a solicitação orçamentária para a execução 
do planejameno. Além disso, o DSEI-MS teve seus recursos orçamentários minimizados, em especial, em 
custos com diárias, o que impossibilitou a realização desses cursos com recursos próprios. No 1º semestre 
não foram capacitados nenhum profissional dentre os cursos programados. Porém, foram realizados 
encontros, oficinas e cursos de atualizações, em parceria com outros instituições tais como a Secretaria 
Estadual de Saúde aos profissionais que atuam nas aldeias, em temas diversos mas que não corresponde 
à programação. Já no 2º semestre, houveram algumas capacitações das que estavam contidas neste 
planejamento que foram realizadas em parceria com outras instituições ou com pagamento através de 
diárias do DSEI. No mês de agosto e setembro, foram capacitados 57 profissionais que compõem as 
Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena no curso de "Antropologia, Políticas e Legislações 
Indigenistas" em parceria com a UFGD. No mês de outubro, ocorreu a Capacitação em Tuberculose, 
através de recursos da ONG DAWN em parceria com o LACED da Secretaria Estadual de Saúde. E, por 
fim, no mês de Dezembro houve atualização para os nutricionistas que compõe as Equipes de Saúde para 
implantação do "Programa de Suplementação de Ferro" a ser implantado nas áreas indígenas a partir de 
janeiro de 2009. Desse modo, esta área programática atingiu somente 37,8% de sua programação para o 
ano. 

 
 

Promoção da Educação em Saúde, o Plano Operacional considera duas metas físicas abaixo 
descritas: 
 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado Alcançado /Esperado 

Financeira R$ Anual 32.000,00 72.142,56 225,45% 

1.Beneficiar 73 aldeias com ações 
de Educação em Saúde e 
Mobilização Social na Atenção 
Integral à Saúde dos Povos 
Indígenas 

Aldeia 
Beneficiada 

1º Semestre 30 13 43,33% 

2º Semestre 43 61 141,86% 

TOTAL 73 74 101,36 

2.Beneficiar 25 aldeias com ações Aldeia 1º Semestre 13 3 23,07% 
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de Educação em Saúde e 
Mobilização Social na Atenção 
Integral à Saúde dos Povos 
Indígenas  

Beneficiada 2º Semestre 12 25 208,33% 

TOTAL 25 28 112% 

 
Meta 1 e 2  – Temos no Estado 74 aldeias e 13 Polos Bases que por sua vez contam 

com representantes de todas as aldeias, sendo que, efetuamos ações de Promoção da Educação em 
Saúde em todos os Polos Bases. 

O resultado alcançado em ambas as metas ultrapassaram a previsão considerando que 
a equipe é comprometida com o trabalho, tem disponibilidade para viajar, conseguimos o apoio dos Pólos 
Bases localizados no interior do Estado. 

Alguns projetos começaram seu desenvolvimento no primeiro semestre: Implantação do 
projeto de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos na aldeia de Caarapó, em andamento; Implantação de 
referencias em Educação em Saúde, nos Pólos Base, em andamento; Realização do FAES - Fortalecimento 
da Área de Educação em Saúde, contribuindo de forma decisiva para melhor integração das áreas 
DSEI/DIESP; Capacitação de professores indígenas em Educação Ambiental, em uma Aldeia, junto com o 
DIESP; Contatos com o Programa do Ministério da Saúde de Humanização no Atendimento durante o 
primeiro semestre, assegurando a vinda de técnicos ao Estado no segundo semestre.Temos participado de 
ações conjuntas com as Secretaria de Saúde Estadual/ Municipal de Campo Grande/Secretaria Estadual de 
Assistência Social. 

A integraçao iniciada no I semestre Educaçao/DSEI continuou no segundo, após a vinda 
de uma representante da Coesa na CORE/MS para reunião do Fortalecimento da Area de Educação em 
Saude (FAES), e os recursos finaceiros da Educação, terem vindos parte na Saude Indigena, a 
programaçao das atividades foram realizadas de forma conjunta, e contamos com o apoio do DSEI na 
Coordenação Regional e dos Polos Bases.   

Quanto a meta de implantação do projeto de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos na 
aldeia de Caarapó, em parceria com a Escola Municipal da Aldeia, foi alcançada, a aldeia conta hoje com 
um carroceiro que recolhe o lixo e deposita em 5 pontos estrategicos. 

Implantação de referencias em Educação em Saúde, nos 13 Pólos Base, Alcançada em 
5 Polos, mas foi feito capacitaçao para sensibilizaçao da importancia de ter alguem responsavel para 
planejar e esenvolver ações de educaçao em saude com os 13 chefes de Polo. 

Capacitaçao dos professores indigenas da aldeia Porto Lindo demonstrou da 
necessidade de elaborar num projeto de Educaçao Ambiental junto com o DIESP/DSEI; 

Quanto ao projeto de Humanização no atendimento, dependemos das técnicas do 
Ministério da Saúde, estiveram em Campo Grande, ficaram de voltar para dar continuidade no ano seguinte. 

As parcerais citadas acima continuam, as ações dependeram da programação dos 
parceiros. 

Avaliamos que foi um ano muito bom para o setor, principalmente no segundo semestre 
conseguimos a integraçao com DSEI/DIESP, implantou-se as referencias para Educaçao em Saude nos 
Polos Base e já iniciamos a capacitaçao dos mesmos;  

Trabalhamos na elaboraçao de um Caderno Quilombola que traz um levantamento de 13 
Comunidades Negras Rurais, realizado no ano de 2007,consta numero de famílias, de pessoas, grau de 
escolaridade, diversidade cultural e necessiadades das Comunidades. O caderno esta em fase de 
editoraçao. 

 
Dificuldades  - • Falta de equipamento: computador, câmera fotográfica digital, pendrive, 

filmadora digital, tripé para filmadora, fax, mesas e armários; • A não disponibilização de normas 
orientadoras das áreas de competência (Deadm) quanto ao uso dos recursos financeiros; • Pouca 
integração entre as áreas afins (Dsei); • Recursos Humanos insuficientes; • Não pagamento de diárias ao 
motorista pela Diadm a serviço da educação em saúde. • Atividades de capacitação: Dsei sem 
disponibilidade de tempo – eles executam muitas atividades ao mesmo tempo com campanhas de vários 
tipos, termina a campanha de vacinas, começa a de preventivo e etc, ficando então inacessível para outras 
atividades que não sejam de assistência a saúde; • O setor de Educação em Saúde não pode pagar diárias 
para funcionários contratados ( Equipe multidiciplinar de saúde indígena, Empresas Terceirizadas que 
prestam serviço a Funasa); • Proibição de estagiários e contratados viajarem a serviço; • Falta viaturas 
oficiais da Funasa e materiais de consumo; • Desconhecimento dos processos e métodos administrativos 
relacionados ao setor e a instituição como um todo. 

 
Orçamento Previsto – Foi considerado no primeiro semestre apenas despesas com 

diárias dos técnicos da Equipe de Educação em Saúde totalizando R$ 8.326,00.  
Ocorrendo no segundo semestre descentralização de recursos no montante de R$ 

126.821,62 executados em parte da seguinte forma: "META 1" 339014 - R$ 11.283,14, 339036 - R$ 
1.890,24 e 349039 - R$ 12.060,00  "META 2" 339014 - R$ 38.583,18, totalizando R$ 63.816,56 
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Implementação das Ações de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança Indígena, o 
Plano Operacional considera tres metas físicas abaixo descritas: 
 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado 
Alcançado 
/ esperado 

Financeira 
Torna-se inviável a mensuração do custo destas metas, pois as etapas acontecem em conjunto com 

outras ações e grande parte do custeio (DIARIA) é feito pela ONG. 

1. Reduzir em 5% a mortalidade 
infantil indígena, em todo DSEI. 

DSEI com índice 
de redução 
alcançado 

1º Semestre 1  1  100% 

2º Semestre 1  1  100% 

TOTAL 1  1  100% 

2. Investigar 80% dos óbitos 
infantis, no DSEI 

DSEI com 80% 
dos óbitos 

Investigados 

1º Semestre 1  1  100% 

2º Semestre 1  1  100% 

TOTAL 1  1  100% 

3. Garantir a disponibilização de 
exames citopatológicos cérvico-
vaginais para 50% das mulheres 
indígenas na faixa etária de 25 a 59 
anos, no DSEI. 

DSEI com 
percentual 
alcançado 

1º Semestre 1  0  0 

2º Semestre 1  0  0 

TOTAL 1  0  0 

 
Meta 1 - No ano de 2008 houve uma importante redução do coeficiente de mortalidade 

infantil com a melhora no investimento em estrutura com ampliação de postos de saúde, compra de 
equipamentos e contratação de recursos humanos pelo convênio SAS (Secretaria de Assistência a Saúde). 
A meta esperada de redução no planejamento era de 05% mas alcançamos 12,44%. Em 2008 as ações de 
redução passaram a ser direcionada nas localidades que tinham o maior índice de mortalidade infantil 
exemplo disso foram as ações direcionadas no pólo de Amambai com melhorias em infra-estrutura e EMSI’s 
(equipe multidisciplinar de saúde indígena).  

 
Meta 2 - Os óbitos infantis em crianças menores de um ano são investigados como 

rotina no Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul em 100% dos casos ocorridos a partir 
do ano de 2005. No ano de 2008 foi oficializado a implantação do Comitê Distrital de Investigação de Óbitos 
Infantis. 

 
Meta 3 - Os Pólos Base do DSEI/MS trabalham desde o início do ano com a meta de 

coletar preventivo em 30% das mulheres entre 12 a 59 anos. Em 2008 foram coletados 4398 preventivos 
para o câncer do colo uterino, correspondendo a 91,4% da meta determinada, já o total de preventivos 
coletados indepentende da faixa etária foi 4493. Entretanto, seguindo a meta estabelecida pelo DESAI em 
2008 seria necessário coletar 4038 preventivos em mulheres entre 25 a 59 anos, que corresponde a 50% 
desta população e, o que foi coletado nesta faixa etária no DSEI/MS corresponde a 2798 preventivos 
(69,3% da meta), porém, o DSEI/MS recebeu durante todo o ano apenas 2390 kits (180 tam. P; 1870 tam. 
M; 340 tam. G). Desta forma não é possível atingir tal meta e ainda, a fim de dar continuidade ao trabalhou 
de prevenção do câncer do colo uterino nas aldeias, o DSEI/MS trabalhou em parceria com alguns 
Municípios na utilização de alguns kits disponiobilizados às EMSI. 

 
 

Implantação da Política de Assistência Farmacêutica para o Subsistema de Saúde Indígena, 
considera a meta fisica abaixo descrita: 
 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado Alcançado /Esperado 

Financeira 
Torna-se inviável a mensuração do custo destas metas, pois as etapas acontecem em conjunto com 

outras ações e grande parte do custeio (DIARIA) é feito pela ONG. 

1.Implantar ações da Assistência 
Farmacêutica no Dsei, para a 
promoção do uso racional de 
medicamentos. 

DSEI COM AÇÕES 
DE AF 

IMPLANTADA 

1º Semestre 1 0 0 

2º Semestre 1 0 0 

TOTAL 1 0 0 

 
Considerando que a CORE possui apenas 1 Distrito, com 13 polos bases, o resultado 

alcançado 0,  não leva em conta que as ações  foram efetivamente implantadas em 85% dos polos, os 
quais forem regularmente monitorados. 

Considerando que as açoes são dependentes do orçamento da Ong para serem 
realizadas, a meta não foi atingida em toda sua totalidade. 
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Considerando que não foram cumpridas todas as metas para o ano de 2008, que 
algumas ações nao foram realizadas , o resultado par o segundo semestre é 0. 
 
 
 

Implementação das ações de controle das DST/Aids nas áreas indígenas, considera a meta 
fisica abaixo descrita: 
 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado Alcançado /Esperado 

Financeira 
Torna-se inviável a mensuração do custo destas metas, pois as etapas acontecem em conjunto com 

outras ações e grande parte do custeio (DIARIA) é feito pela ONG. 

1. Monitorar e acompanhar as 
ações de controle das DST/AIDS  
no  DSEI. 

Nº de DSEI 
monitorado  

1º Semestre 1 0 0 

2º Semestre 1 1 100% 

TOTAL 1 1 100% 

 
Considerando que o DSEI de Mato Grosso do Sul para desenvolver a ação de 

monitoramento é necessário trabalhar os treze pólos base, foi programado a execução do acompanhamento 
no período de janeiro à dezembro de 2008. No primeiro semestre foi realizado o monitoramento em 06 pólos 
base, com a previsão de término dos 13 em dezembro de 2008. No monitoramento do programa de 
DST/HIV/AIDS,. realizamos ações de levantaento situacional de capacitações dos recursos humanos de 
nível elementar, médio e superior. Verificamos a situação de aquisição de medicamentos utilizados nos 
pacientes portadores de dst's, referências laboratoriais e referência especializadas para gestantes com 
dst's, pacientes portadores de HIV/AIDS. Em relação a prevenção verificamos a situação da distribuição de 
preservativos para a população indígena e atividades educativas realizadas pelas equipes multidisciplinar 
de saúde indígena. Na vigilânia verificamos o situação do fluxo das informações dos casos de Dst's e 
orientações aos profissionais quanto ao manejo das DST's. 

Torna-se inviável a mensuração do custo desta meta, pois as etapas acontecem em 
conjunto com outras ações e grande parte do custeio (Diária) é feito pela ONG.  No período de julho a 
dezembro foi realizado o monitoramentos dos polos bases restantes atingindo a meta esperada. Com base 
nas informações colhidas durante o monitoramento foi possivel realizar um diagnóstico situacional das 
DST's nos pólos base, servindo de referência para as ações à serem realizadas no ano de 2009. 

 

Implementação das ações de controle da Tuberculose nas áreas indígenas, considera a meta 
fisica abaixo descrita: 
 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado 
Alcançado 
/ esperado 

Financeira 
Torna-se inviável a mensuração do custo destas metas, pois as etapas acontecem em conjunto com 

outras ações e grande parte do custeio (DIARIA) é feito pela ONG. 

1-Reduzir a incidência de 
tuberculose em 10%    

Dsei com índice 
de redução 
alcançado 

1º Semestre 1  0  0 

2º Semestre 1  0  0 

TOTAL 1  0  0 

2-Manter o percentual de 85% de 
cura dos casos novos de 
tuberculose. 

Dsei com 
percentual 
alcançado 

1º Semestre 1  1  100% 

2º Semestre 1  1  100% 

TOTAL 1  1  100% 

3-Alcançar o percentual de 100% 
de tratamento supervisionado, de 
todos os casos de tuberculose. 

Dsei com 
percentual 
alcançado 

1º Semestre 1  1  100% 

2º Semestre 1  1  100% 

TOTAL 1  1  100% 

 
1º Semestre 
Meta 01: O período estimado para avaliação deste indicador para a realização de uma 

análise representativa da redução da incidência de tuberculose tem que ser avaliada no minimo em 12 
meses, pois são intercaladas com varios outras ações operacionais.Vale lembrar também que este 
indicador sofre algumas limitações,pois nem sempre o declinio da incidência  avaliada em um curto período 
de tempo representa o controle da tuberculose. 

Meta 02:Os dados obtidos no  1° semestre de 2008 evidenciam um precentual de cura 
dos casos novos que encerraram o tratamento em percentuais acima de 85% .A identificação precoce dos 
casos de tuberculose,bem como técnicos responsáveis para a avaliação e acompanhamento destes casos e 
sensibilização da população quanto ao tratamento terapêutico correto, facilitam o alcance desta meta. 

Meta 03:è prioridade no DSEI/MS que todos os casos que iniciam tratamento para 
tuberculose seja realizado através de dose supervisionada.As doses diarias da medicação saõ entregues 
para o paciente pelos AIS(Agentes indígenas de Saúde).Nas aldeias que contém uma quantidade maior de 
casos, são contratados auxiliares de enfermagem para conduzir uma motocicleta para a realização desta 
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atividade(dose supervisosanada),conseguentemente conseguimos alcançar percentuais esperados de 
tratamentos supervisionadas.(100% dos casos notificados). 

 
2º semestre 
Meta 01, 02 e 03:Conforme dito anteriormente, o declinio de uma incidência nem sempre 

reflete  o controle da tuberculose, a intensidade dos esforços realizados para a detecção de novos casos 
deve ser avaliada anualmente,pois se deixam  de buscar o paciente, este indicador também reduz, outros 
indicadores que demonstram positivamente o controle desta endemia em nossas aldeias foram alcançados 
em 2008.Mesmo apresentando um declinio na incidêncai de TB no ano de 2008,não houve uma redução 
em 10% .O programa de controle da tuberculose do DSEI/MS, mesmo possuindo um protocolo específico 
para áreas indígenas, vive em constante implementação das ações em cada Pólo. 

 
 

Implementação das Ações de Saúde Mental para as Populações Indígenas, considera a meta 
fisica abaixo descrita: 
 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado 
Alcançado 
/Esperado 

Financeira 
Torna-se inviável a mensuração do custo destas metas, pois as etapas acontecem em conjunto 

com outras ações e grande parte do custeio (DIARIA) é feito pela ONG. 

Implantar as Ações de Saúde Mental 
no DSEI 

DSEI com 
ações 

implantadas 

1º Semestre 0 0 0 

2º Semestre 1 0 0 

TOTAL 1 0 0 

 
A meta de Implantação das Ações de Saúde Mental no DSEI, não foram alcançadas, 

visto que a unidade de medida utilizada foi referente ao DSEI (na sua totalidade: 13 Pólos-Base e 02 Sub-
Pólos) com ações implantadas. Como estamos iniciando nossas ações de saúde mental no DSEI a poucos 
meses, contamos no momento com profissionais da área de saúde mental nos seguintes Pólos-Base: 
Dourados, Amambai, Iguatemi, Tacuru, Aquidauana, Miranda e Bonito, pólos em que a meta foi atingida 
(implantada). Dessa forma, ainda não contamos com esses profissionais nos Pólos-Base de Sidrolândia, 
Bodoquena, Campo Grande, Antonio João, Paranhos, Caarapó e Sub-Pólos de Corumbá e Brasilândia, 
locais onde as ações de saúde mental não foram implantadas devido a ausência de profissionais 
especializados. Em relação ao valor orçamentário referente as etapas programadas e executadas, torna-se 
inviável a mensuração do custo, pois as etapas acontecem em   conjunto com outras ações e grande parte 
do custeio (DIÁRIA) é feito pela ONG (Misão Evangélica Caiuá). A meta de Implantação das Ações de 
Saúde Mental no DSEI, também não foi alcançada no segundo semestre de 2008, tendo em vista a não 
realização da Reunião Técnica para Avaliação preliminar das Ações de Saúde Mental e Implantação de 
Indicadores com Profissionais da área de Saúde Mental dos 07 Pólos-Base, pois encontramos dificuldades 
no pagamento de diárias pelas SAS, àqueles profissioanais contradas por este convênio, fato que impediu o 
encontro destes profissionais e a realização da reunião. 

 

Implementação das Ações de Imunizações nas Aldeias, considera as metas físicas abaixo 
descritas: 
 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado 
Alcançado 
/ esperado 

Financeira 
Torna-se inviável a mensuração do custo destas metas, pois as etapas acontecem em conjunto com 

outras ações e grande parte do custeio (DIARIA) é feito pela ONG. 

1. Alcançar, no Dsei, cobertura 
vacinal de 80% para as vacinas 
Tetravalente e Pólio Oral em 
crianças < 1 ano de idade; 

Nº de DSEI 

1º Semestre 1  0  0 

2º Semestre 1  1 100% 

TOTAL 1  1 0 

2. Alcançar, no Dsei, cobertura 
vacinal de 85% para as vacinas 
Hepatite B e Tríplice Viral em 
crianças de 1 – 4 anos de idade; 

Nº de DSEI 

1º Semestre 1  0  0 

2º Semestre 1  1 100% 

TOTAL 1  1 0 

3. Alcançar, no Dsei, cobertura 
vacinal de 80% para as vacinas 
Tríplice Viral e Dupla adulto em MIF 
(10 – 49 anos); 

Nº de DSEI 

1º Semestre 1  0  0 

2º Semestre 1  0 0 

TOTAL 1  0 0 

4. Alcançar 60,0% de pessoas com 
esquema vacinal completo no Dsei; 

Nº de DSEI 

1º Semestre 0  0  0 

2º Semestre 1  0 0 

TOTAL 1  0 0 
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1º semestre 
Meta 2. A cobertura no 1º semestre de 2008 foi de 100% para a Hepatite B e 24,1% para 

a Tríplice Viral (VTV) em crianças de 01 a 04 anos de idade. A baixa taxa da cobertura da vacina de VTV se 
deve pelo fato de o DSEI/MS obedecer o esquema vacinal do estado, onde a criança de 01 ano de idade 
recebe a primeira dose da vacina e a segunda dose somente entre 04 até os 06 anos de idade. Assim, se 
definir a cobertura de acordo com o esquema trabalhado nas aldeias de Mato Grosso do Sul, a cobertura de 
Tríplice Viral em crianças de 01 a 04 anos com 01 dose será de 95,9%. 

Meta 3. O DSEI/MS utiliza o SIASI como principal instrumento de trabalho no programa 
de Imunização; em 2005 foi realizado a atualização no programa das vacinas aplicadas em crianças 
menores de 05 anos de idade, já em 2007 trabalhou-se com a situação vacinal das mulheres em idade fértil. 
Esta atividade ainda está sendo desenvolvida pelas EMSI, pois a população a ser atualizada no SIASI é de 
aproximadamente 18.300 mulheres. Assim, a cobertura vacinal em junho de 2008 em mulheres entre 10 a 
49 anos foi de 25,4% de Tríplice Viral, pelo fato do DSEI/MS estar trabalhando inicialmente apenas com a 
primeira dose desta vacina; e de 51,9% de Dupla Adulta. Esta última vacina ainda está sendo trabalhada de 
uma maneira mais cuidadosa pelas EMSI, pois o SIASI que o DSEI/MS dispõe é de uma versão antiga 
(2004), onde encontra-se alguns problemas no cálculo desta taxa. A fim de minimizar, ou até solucionar tal 
problema, está sendo programado pelo DSEI/MS a primeira capacitação em Informatização do Programa de 
Imunização, onde está incluído entre os temas a pesquisa da real taxa desta vacina a partir de outros 
caminhos oferecidos pelo SIASI. 

Meta 4. Sobre o indicador: porcentagem de pessoas com esquema vacinal completo; o 
DSEI/MS trabalha com esta análise anualmente, assim o cálculo deste valor será realizado ao término do 
ano de 2008.2 

 
2º semestre 
Meta 1. No DSEI/MS, a cobertura vacinal de Tetravalente no ano de 2008 em menores 

de 01 ano de idade foi de 95,9% e, 93,2% de Poliomielite. 
Meta 2. A cobertura vacinal no ano de 2008 foi de 98,1% para a Hepatite B e 28,4% para 

a Tríplice Viral (VTV) em crianças de 01 a 04 anos de idade com 02 doses (esquema completo). No entanto, 
o DSEI/MS trabalha de acordo com o esquema vacinal determinado pela Secretaria Estadual de 
Saúde/Programa de Imunização onde a 2ª dose de VTV é aplicada em crianças a partir dos 04 anos de 
idade. Deste modo, a cobertura real de Tríplice Viral com 01 dose nesta faixa etária foi de 97,7%. 

Meta 3. Em 2008 a cobertura vacinal de mulheres entre 10 a 49 anos foi de 83,9% de 
Dupla Adulta e, de 52,6% para Tríplice Viral, tendo como a principal dificuldade para alcançar esta meta 
pelo fato do DSEI/MS ter trabalhado nos anos anteriores com apenas a primeira dose desta vacina. 

Meta 4. A porcentagem de pessoas com esquema vacinal completo em 2008 foi de 
57,5%. O Programa de Imunização do DSEI/MS trabalhou nos anos anteriores a 2008 com o esquema de 
01 (uma) dose para a Vacina de Tríplice Viral (VTV), neste ano de 2008 foi reestruturado o calendário 
vacinal indígena incluindo a 2ª (segunda) dose da VTV para toda a população adulta. Mesmo com a 
Campanha Nacional Contra a Rubéola, que teve início nas aldeias no mês de agosto, o número de pessoas 
a ser vacinadas seria de aproximadamente 40.000 (sendo a meta desta campanha de completar o esquema 
em 16.000 indígenas entre 20 a 39 anos de idade em um período de 04 meses), fato que contribuiu para 
diminuir a taxa de pessoas com esquema completo no Distrito. Somada a esta situação vivenciada em 
2008, é importante destacar que o DSEI/MS trabalha em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS), encontrando em alguns momentos dificuldade de acesso as 
vacinas que ficam armazenadas nas redes municipais de saúde e não nos Pólos Base. 

 
  

2.3.2.11 programa 0016 – Ação 4572 
Ação: 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 
Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos 
de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento 
profissional. 

Descrição 
Treinamento, qualificação e requalificação de servidores, buscando a manutenção dos padrões de 
qualidade do serviço público. 

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador Nacional da 
Ação 

Williames de Oliveira Pimentel 

Unidade Executora Coordenação Regional 

Área Responsável por 
Gerenciamento ou Execução 

Divisão de Recursos Humanos - DIREH 

Competências institucionais 
requeridas para a execução 
da ação 

Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO XI - Art. 87.   
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Consideramos para esta ação a meta fisica a seguir: 
 

Meta Programada 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2008 

Período Esperado  Alcançado 
Alcançado 
/Esperado 

Financeira R$ Ano 82.000,00  72.763,32  88,74% 

Promover a qualificação de servidores 
da Funasa em exercício nas unidades 
da Corems. 

Participações 
em eventos 

1º Semestre 47 15 31,91% 

2º Semestre 117 113 96,58% 

TOTAL 164 128 78,04% 

 
Os cursos programados para o 1º semestre foram adiados para o 2º semestre, devido 

aos seguintes motivos: Houve mudanças de prioridades; o Soais, setor encarregado pelas capacitações  
programadas para o 1º semestre ficou desestruturado, após a saída da responsável, não apresentando 
condições para realizá-las; a ausência de PGF na Corems atrasou a análise dos processos; houve muitas 
dificuldades para conseguir contratar empresas para a execução dos eventos, pois a maioria não quer 
participar de Pregão Eletrônico; ocorrência de greve de servidores. Foram realizados : CURSO ESPECIAL 
PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE ESTADO NO SERVIÇO PÚBLICO - ETSP, com 7 servidores 
participando; CURSO "REDESCOBRINDO O SUS QUE TEMOS, PARA CONSTRUIRMOS O SUS QUE 
QUEREMOS" (MULTIPLICA-SUS), com 8 servidores participando. 

No 2º semestre, alem das dificuldades anteriormente citadas, relaciono as capacitações 
que não foram realizadas e o motivo: Seminário regionalizado sobre Legislação Básica do Servidor Público, 
não foi realizada por falta de apresentação do projeto; Atualização e Retroalimentação da Corest(Comissão 
Regional de Saúde do Trabalhador), não foi realizada por falta de estruturação do setor(SOAIS) 
responsável; Capacitação em Comandos Elétricos e Bombas d'Agua, não foi realizada devido à falta de 
proposta de curso que atendesse à necessidade; Desenvolvendo Habilidades Gerenciais para o Controle da 
Dependência Química, não foi realizada por falta de estruturação do setor(SOAIS) responsável. Outro fator 
que gerou muito atrazo ou mesmo impossibilitou a realização de algumas capacitações foi a falta de 
conhecimento detalhado sobre a elaboração de PBS, pelos setores solicitantes.   

 
 

2.4. Desempenho Operacional 

Considerando que este Relatório de Avaliação tem como função demonstrar o 

desempenho desta Coordenação no exercício de 2008, optou-se por adotar metodologia de 

caráter qualitativo e quantitativo, com foco na complexidade, abrangência dos processos de 

trabalho e características institucionais. 

Uma vez distintas as áreas finalísticas da Instituição (Saúde Indígena, 

Saneamento e a de Gestão), que se apresentam responsáveis por Programas e Ações que 

compõem o Plano Plurianual – 2008-2011, foram elencados indicadores capazes de refletir o todo 

e suas partes mais significativas que servirão como parâmetros para detalhar em que medida as 

metas programadas foram alcançadas, dentro de um prazo delimitado de tempo e numa 

legalidade específica. 

A matriz de indicadores foi produzida pelas áreas técnicas da 

FUNASA/PRESIDENCIA e por razões didáticas, os indicadores foram agrupados por categoria: 

eficiência, eficácia e efetividade, para cada área. 

Portanto a metodologia e os indicadores adotados procurarão focar os 

resultados de curto e médio prazo, fazendo uso de informações disponíveis no âmbito da CORE, 

sobre os seus processos de trabalho. 
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2.4.1. Saúde Indígena. 

Abaixo serão elencados indicadores, método de cálculo, índice de 2007 e 

alcançado em 2008, procurando identificar os resultados alcançados pelo Distrito Sanitário 

Especial Indígena – DSEI. 

 

Indicador 1: Tuberculose 

Tipo: Efetividade 

Área Responsável: DSEI – Nelson Olazar 

Quesito Avaliado: Mede a incidência de tuberculose pulmonar BK+ na população indígena 

Método de Calculo: Total de casos novos de tuberculose pulmonar BK+ dividido pela 
população total indígena abrangida pelo DSEI, no ano multiplicado por 
100.000 

Indice 2007: 109,3/100.000Hab 

Indice 2008: 108,2/100.000hab 

Análise Crítica: A redução da incidência da tuberculose tem de estar intercalada com vários outros 
indicadores e nem sempre o declínio desta em um curto período de tempo, está 
relacionada com uma melhoria de trabalho das Equipes, outros indicadores que 
demonstram positivamente o controle desta endemia em nossas aldeias foram 
alcançados em 2008. 

 

Indicador 2: Esquema Vacinal 

Tipo: Eficiencia 

Área Responsável: DSEI – Nelson Olazar 

Quesito Avaliado: Mede o número de pessoas com esquema vacinal completo na 
população indígena  

Método de Calculo: Total de pessoas com esquema vacinal completo dividido pela 
população total do DSEI, no ano multiplicado por 100 

Indice 2007: 60,54% 

Indice 2008: 57,48% 

Análise Crítica: O Programa de Imunização do DSEI/MS trabalhou nos anos anteriores a 2008 com 
o esquema de 01 (uma) dose para a Vacina de Tríplice Viral (VTV), neste ano de 
2008 foi reestruturado o calendário vacinal indígena incluindo a 2ª (segunda) dose 
da VTV para toda a população adulta. Mesmo com a Campanha Nacional Contra a 
Rubéola, que teve início nas aldeias no mês de agosto, o número de pessoas a 
ser vacinadas seria de aproximadamente 40.000 (sendo a meta desta campanha 
de completar o esquema em 16.000 indígenas entre 20 a 39 anos de idade em um 
período de 04 meses), fato que contribuiu para diminuir a taxa de pessoas com 
esquema completo no Distrito. Somada a esta situação vivenciada em 2008, é 
importante destacar que o DSEI/MS trabalha em parceria com a Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS), encontrando 
em alguns momentos dificuldade de acesso as vacinas que ficam armazenadas 
nas redes municipais de saúde e não nos Pólos Base. 

 

Indicador 3: Criança Acompanhada 

Tipo: Eficiencia 

Área Responsável: DSEI – Nelson Olazar 

Quesito Avaliado: Mede o percentual de crianças menores de 5 anos de idade, 
acompanhadas pelo SISVAN Indígena 
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Método de Calculo: Numero de crianças menores de 5 anos acompanhadas pelo SISVAN, 
dividido pelo total de crianças menores de 5 anos no DSEI, no ano 
multiplicado por 100 

Indice 2007: 96,05% 

Indice 2008: 96,13% 

Análise Crítica: Considerando que a meta de cobertura de acompanhamento nutricional de 

crianças menores de 5 anos estabelecida para 2008 foi de 96% e que o índice 
apresentado foi de 96,13%. Concluímos com isso que atingimos pouco além do 
esperado. Vale salientar que a não alteração das metas nos anos de 2007 e 2008 
se deu com base na análise dos dados do SISVAN que apontam para estabilidade 
do índice de cobertura. Tal estabilidade pode ser explicada através dos seguintes 
fatores: migração constante de famílias entre aldeias e pólos base, especialmente 
na região sul do Estado, etnia Guarani/Kaiowa; manutenção da criança no 
SISVAN por, no mínimo, 2 meses até a confirmação concreta de mudança de 
domicílio; ausência da família em função de trabalho temporário em usinas ou 
fazendas, entre outros. 

 

Indicador 4: Óbito infantil Indigena 

Tipo: Efetividade 

Área Responsável: DSEI – Nelson Olazar 

Quesito Avaliado: Mede o coeficiente de mortalidade infantil na população indígena 

Método de Calculo: Total de óbitos em menores de 1 ano de idade no DSEI, dividido pelo 
total de nascidos vivos no mesmo local e ano multiplicado por 1.000 

Indice 2007: 42,82/1000n.v 

Indice 2008: 30,38/1000n.v 

Análise Crítica: No ano de 2008 houve uma importante redução do coeficiente de mortalidade 

infantil com a melhora no investimento em estrutura com ampliação de postos de 
saúde, compra de equipamentos e contratação de recursos humanos pelo 
convênio SAS (Secretaria de Assistência a Saúde). A meta esperada de redução 
no planejamento era de 05% mas alcançamos 12,44%. Em 2008 as ações de 
redução passaram a ser direcionada nas localidades que tinham o maior índice de 
mortalidade infantil exemplo disso foram as ações direcionadas no pólo de 
Amambai com melhorias em infra-estrutura e EMSI’s (equipe multidisciplinar de 
saúde indígena). 

 

Indicador 5: Gestante Acompanhada 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: DSEI – Nelson Olazar 

Quesito Avaliado: Mede o percentual de gestantes indígenas, acompanhadas pelo SISVAN 

Método de Calculo: Número de gestantes indígenas acompanhadas pelo SISVAN, dividido 
pelo número de gestantes indígenas existentes no DSEI, no ano 
multiplicado por 100 

Indice 2007: 81,13% 

Indice 2008: 88,98% 

Análise Crítica: A meta de acompanhamento nutricional de gestantes estabelecida para 2008 foi 

de 85%, no entanto, o que se observa é uma significativa elevação desse índice 
para 88,89%. Dentre as ações que proporcionaram a superação da meta estão: a 
aquisição de balanças portáteis (adulto) que viabilizaram a intensificação de busca 
ativa de gestantes no domicílio, a intensificação da orientação e supervisão 
técnica com vistas à elevação da cobertura de pesagem, bem como, a aplicação 
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de capacitação técnica com reforço das técnicas de avaliação antropométrica e 
diagnóstico nutricional de gestantes. 

 

 

2.4.2. Saneamento Ambiental 

Abaixo serão elencados indicadores, método de cálculo, índice de 2007 e 

alcançado em 2008, procurando identificar os resultados alcançados pela Divisão de Engenharia e 

Saúde Pública - DIESP 

 

Indicador 1: % de aldeias com sistema de abastecimento de água, por Dsei. 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: DIESP – Andrea Monteiro 

Quesito Avaliado: Mede o percentual de abastecimento de água em área indígena, por 
Dsei 

Método de Calculo: Nº de aldeia beneficiada com ações de abastecimento de 
água  dividido pelo nº total de aldeias do Dsei.Multiplicado por 100 

Indice 2007: 1,35% 

Indice 2008: 2,70% 

Análise Crítica: 74 aldeias DSEI/MS 
21 obras diretas empenhadas em 2007 
33 obras diretas empenhadas 2008 
59 PAC indígena empenhadas 2008 (1 MSD e 58 água) 
Em 2007 somente 1 novo sistema de abastecimento de água foi implantado, com 

a perfuração de mais um poço na Aldeia Pirakuá, municipio de Bela Vista considerando a 
necessidade de atender famílias localizadas em uma parte mais alta da Aldeia, onde o 
poço do sistema antigo não tem força/pressão suficiente para atender devido a altitude. 

Em 2008 serão implantados 2 sistemas de abastecimento de água, com a 
perfuração de um poço na Aldeia Jaguapirú,  município de Dourados pois o poço 
existente não tem vazão suficiente para atender toda a Aldeia. Será também implantado 
um poço na Aldeia Córrego D´Ouro, município de Porto Murtinho, sistema novo pois esta 
Aldeia ainda não era atendida pela FUNASA. 

Tivemos em 2008 demandas do CONDISI para atender em 2008 seis aldeias em 
litígio, que apresentavam indicadores epidemiológicos relacionados à qualidade da água, 
porém não foi autorizado pelo DENSP/COSAN a realização de obras nestas localidades 
por se tratarem de áreas não homologadas. 

A insuficiência orçamentária para contratação de empresa especializada para 
elaboração dos projetos executivos dos sistemas de abastecimento de água das Aldeias 
do Estado, prejudicou o atendimento conforme as necessidades de cada Aldeia, pois a 
Regional não possui em seu quadro PROJETISTA, e as Aldeias apresentam problemas 
de falta d´água devido a inexistência de um projeto adequado. 

A ausência da PGF dentro do prédio da Regional, prejudicou e muito a celeridade 
dos processos, pois estes eram encaminhados a PGF/Goiania para analise e Parecer 
jurídico e demoravam mais de 15 dias para retornar a CORE-MS, atrasando o 
andamento e fluxo dos mesmos dentro de prazos estipulados 

 

Indicador 2: % de aldeias com tratamento de água implantado, por Dsei 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: DIESP – Andrea Monteiro 

Quesito Avaliado: Mede o percentual de aldeias com tratamento de água 

Método de Calculo: Total       de       Aldeias      com     tratamento de água implantado, 
dividido pelo total de aldeias do Dsei. Multiplicado por 100 



 

 
 

32 

Indice 2007: 1,35% 

Indice 2008: 100% 

Análise Crítica: Aldeia Olho D´Água – Sidrolândia 2007 

74 aldeias com tratamento de água implantado em 2008 
Em 2007 foi implantado apenas 1 novo sistema de tratamento de água na Aldeia 

Olho D´Água, município de Dois Irmãos do Buriti.  
A inexistência de um QUÍMICO ou ENGENHEIRO QUÍMICO no quadro da 

Regional prejudicou o diagnóstico e o acompanhamento com eficiência e eficácia do 
controle da qualidade da água das Aldeias do Estado, onde os ENGENHEIROS CIVIS 
desta Regional estavam empenhados na análise e acompanhamento dos processos de 
obras do PAC, conforme solicitado pela Presidência da FUNASA. 

A inexistência de uma empresa especializada para realizar o monitoramento, 
acompanhamento e manutenção dos sistemas de tratamento de água deixou muitas 
aldeias desamparadas onde os equipamentos de cloração (bombas dosadoras) 
encontravam-se danificados e inoperantes.  

Em 2008 foi elaborado processo 25185.004.102/2008-70, para contratação de 
empresa especializada para coleta, transporte e análises físico-químicas e 
microbiológicas da água dos sistemas de abastecimento de água das Aldeias de Mato 
Grosso do Sul, compreendendo o atendimento a todas as aldeias. Foi dada ORDEM DE 
SERVIÇO N. 001/2009 para o com CONTRATO N. 003/2009. 

Em 2008 foi também elaborado processo para contratação de empresa 
especializada para instalação de unidades de desinfecção (bombas dosadoras) em 36 
sistemas de abastecimento de água, das aldeias do Estado  

 

Indicador 3: % de comunidades quilombolas com implantação, ampliação ou melhoria do 
serviço de saneamento de saneamento 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: DIESP – Andrea Monteiro 

Quesito Avaliado: Mede o percentual das comunidades remanescentes de quilombos, 
beneficiadas com a implantação, ampliação ou melhoria do serviço de 
saneamento no ano 

Método de Calculo: Nº. de comunidades remanescentes de quilombos, com implantação, 
ampliação ou melhoria do serviço de saneamento, dividido pelo nº. de 
comunidades remanescentes de quilombos programadas no ano. 
Multiplicado por 100. 

Indice 2007: 2,5% 

Indice 2008: 0 

Análise Crítica: 13 comunidades remanescentes de quilombos PAC 2007 
1 processo MSD análise aprovada pela DIESP 
1 processo ÁGUA análise aprovada pela DIESP 
2007 Nenhuma parcela foi liberada 
2008 Nenhuma parcela foi liberada  
A dificuldade maior no ano 2007 e 2008 foi com relação a documentação da área 

dos locais onde serão realizadas as obras, pois os processos eram encaminhados para 
PGF/Goiania e esta devolvia a Regional com Parecer Jurídico desfavorável a 
documentação apresentada pela proponente, por se tratar de remanescente de 
quilombo, não aceitando a documentação da FUNDAÇÃO PALMARES. 

A ausência da PGF dentro do prédio da Regional, prejudicou e muito a celeridade 
dos processos, pois estes eram encaminhados a PGF/Goiania para analise e Parecer 
jurídico e demoravam mais de 15 dias para retornar a CORE-MS, atrasando o 
andamento e fluxo dos mesmos dentro de prazos estipulados. 

Mesmo sendo o PAC prioridade para a FUNASA, a carência de viaturas na 
Regional para atender as viagens de visita técnica preliminar não supriu a demanda 
necessárias prejudicando aprovação dos processos pela DIESP 
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Indicador 4: Número de famílias beneficiadas com projetos de abastecimento de água, 
contratados. 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: DIESP – Andrea Monteiro 

Quesito Avaliado: Demonstra o número absoluto de famílias beneficiadas com projetos de 
abastecimento de água no decorrer do ano 

Método de Calculo: Números de famílias beneficiadas com os projetos de abastecimento 

de água no ano 

Indice 2007: 5042 

Indice 2008: 32732 

Análise Crítica: 2007 Nenhuma parcela foi liberada 

2008 Nenhuma parcela foi liberada 
Em 2007 foram empenhados 8, sendo 3 Convênios de Emendas e 5 TC/PAC 
Em 2008 foram empenhados  77 TC/PAC, sendo 58 em áreas indígenas 
A demora por parte da proponente em manifestar-se apresentando projetos 

completos e respondendo aos Ofícios de Pendências emitidos, atrasou a aprovação dos 
processos pela DIESP. 

Também o número reduzido de engenheiros e arquiteto para analisar a grande 
demanda de processos apresentados, prejudicou bastante a celeridade nas fases de 
analise técnica, visita técnica preliminar e aprovação dos processos existentes na 
CORE-MS.  

Mesmo sendo o PAC prioridade para a FUNASA, a carência de viaturas na 
Regional para atender as viagens de visita técnica preliminar não supriu a demanda 
necessária prejudicando aprovação dos processos pela DIESP 

 

Indicador 5: Número de famílias beneficiadas com projetos de esgotamento sanitário,  
contratados 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: DIESP – Andrea Monteiro 

Quesito Avaliado: Demonstra o número absoluto de famílias beneficiadas com projetos de 
esgotamento sanitário no decorrer do ano 

Método de Calculo: Números de famílias beneficiadas com os projetos de esgotamento 
sanitário no ano 

Indice 2007: 11222 

Indice 2008: 1765 

Análise Crítica: 007 Nenhuma parcela foi liberada 
2008 Nenhuma parcela foi liberada 
Em 2007 foram empenhados 19 Convênios de Emendas 
Em 2008 foram empenhados  13  TC/PAC. 
A demora por parte da proponente em manifestar-se apresentando projetos 

completos e respondendo aos Ofícios de Pendências emitidos, atrasou a aprovação dos 
processos pela DIESP. 

Também o número reduzido de engenheiros e arquiteto para analisar a grande 
demanda de processos apresentados, prejudicou bastante a celeridade nas fases de 
analise técnica, visita técnica preliminar e aprovação dos processos existentes na 
CORE-MS.  

Mesmo sendo o PAC prioridade para a FUNASA, a carência de viaturas na 
Regional para atender as viagens de visita técnica preliminar não supriu a demanda 
necessária prejudicando aprovação dos processos pela DIESP 

 

Indicador 6: Número de famílias beneficiadas com projetos de resíduos sólidos, contratados 

Tipo: Eficácia 
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Área Responsável: DIESP – Andrea Monteiro 

Quesito Avaliado: Demonstra o número absoluto de famílias beneficiadas com projetos de 
resíduos sólidos no decorrer do ano 

Método de Calculo: Números de famílias beneficiadas com os projetos de resíduos sólidos 
no ano 

Indice 2007: 34493 

Indice 2008: 0 

Análise Crítica: 2008 Nenhuma parcela foi liberada 

Em 2007 foram empenhados 4 Convênios de Emendas 
A demora por parte da proponente em manifestar-se apresentando projetos 

completos e respondendo aos Ofícios de Pendências emitidos, atrasou a aprovação dos 
processos pela DIESP. 

Também o número reduzido de engenheiros e arquiteto para analisar a grande 
demanda de processos apresentados, prejudicou bastante a celeridade nas fases de 
analise técnica, visita técnica preliminar e aprovação dos processos existentes na 
CORE-MS.  

A carência de viaturas na Regional para atender as viagens de visita técnica 
preliminar não supriu a demanda necessária prejudicando aprovação dos processos pela 
DIESP 

 

Indicador 7: Número de famílias beneficiadas com projetos de melhorias sanitárias 
domiciliares, contratados 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: DIESP – Andrea Monteiro 

Quesito Avaliado: Demonstra o número absoluto de famílias beneficiadas com projetos de 
melhorias sanitárias domiciliares no decorrer do ano 

Método de Calculo: Números de famílias beneficiadas com os projetos de melhorias 
sanitárias domiciliares no ano 

Indice 2007: 559 

Indice 2008: 817 

Análise Crítica: 2007 Nenhuma parcela foi liberada 
2008 Nenhuma parcela foi liberada 
Em 2008 foram empenhados  15  TC/PAC. 
A demora por parte da proponente em manifestar-se apresentando projetos 

completos e respondendo aos Ofícios de Pendências emitidos, atrasou a aprovação dos 
processos pela DIESP. 

Também o número reduzido de engenheiros e arquiteto para analisar a grande 
demanda de processos apresentados, prejudicou bastante a celeridade nas fases de 
analise técnica, visita técnica preliminar e aprovação dos processos existentes na 
CORE-MS.  

Mesmo sendo o PAC prioridade para a FUNASA, a carência de viaturas na 
Regional para atender as viagens de visita técnica preliminar não supriu a demanda 
necessária prejudicando aprovação dos processos pela DIESP 

 

Indicador 8: % de aldeias indígenas beneficiadas com ações de saneamento em relação às 
metas do PAC 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: DIESP – Andrea Monteiro 

Quesito Avaliado: Mede o percentual de ações de saneamento em aldeias indígenas com 
recursos do PAC 

Método de Calculo: Número de aldeias indígenas beneficiadas com ações de saneamento 
dividido pelo numero total de aldeias, com recursos do PAC Multiplicado 
por 100 
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Indice 2007: 0 

Indice 2008: 52,38% 

Análise Crítica: 74 aldeias DSEI/MS 

21 obras diretas 2007 
33 obras diretas 2008 
59 PAC indígena 2008 (1 MSD e 58 água) 
 Foram empenhados 59 PAC para atender 189 famílias. Os processos encontram-

se em análise na DIESP.  
As obras diretas 2007 foram empenhadas em 2007 e concluídas em 2008. 
Com relação as obras diretas 2008, foram empenhadas, encontrando-se em fase 

de liberação de ordens de serviço. 
A ausência da PGF dentro do prédio da Regional, prejudicou e muito a celeridade 

dos processos, pois estes eram encaminhados a PGF/Goiania para analise e Parecer 
jurídico e demoravam mais de 15 dias para retornar a CORE-MS, atrasando o 
andamento e fluxo dos mesmos dentro de prazos estipulados. 

Também o número reduzido de engenheiros e arquiteto para analisar a grande 
demanda de processos apresentados, prejudicou bastante a celeridade nas fases de 
analise técnica, visita técnica preliminar e aprovação dos processos existentes na 
CORE-MS 

 

Indicador 9: % de Termos de Compromisso celebrados para execução de projetos de 
abastecimento de água, em relação às metas do PAC 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: DIESP – Andrea Monteiro 

Quesito Avaliado: Mede a capacidade operacional da Funasa na implantação das ações 
do PAC 

Método de Calculo: Nº. de Termos de Compromisso/TC celebrados para a ação de 
abastecimento de água, dividido pelo nº. de municípios priorizados pelo 
PAC na ação. Multiplicado por 100 

Indice 2007: 33,33% 

Indice 2008: 422,22% 

Análise Crítica: 58 PAC indígena 2008 (58 TC água celebrados) 
18 PAC Sanesul 2008 (18 TC água celebrados) 
1 PAC Distritos 2007 (1 TC água celebrado) 
5 PAC Quilombolas 2007 (5 TC água celebrados) 
O índice de 2007 e resultado alcançado em 2008 consideraram 18 municípios 

priorizados com ações de água, conforme Portaria 1.381 de 12/11/2007. 
O número reduzido de engenheiros e arquiteto para analisar a grande demanda 

de processos apresentados, prejudicou bastante a celeridade nas fases de analise 
técnica, visita técnica preliminar e aprovação dos processos existentes na CORE-MS.  

Mesmo sendo o PAC prioridade para a FUNASA, a carência de viaturas na 
Regional para atender as viagens de visita técnica preliminar não supriu a demanda 
necessária prejudicando aprovação dos processos pela DIESP 

 

Indicador 10: % de Termos de Compromisso celebrados para execução de projetos de 
melhorias sanitárias domiciliares, em relação às metas do PAC 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: DIESP – Andrea Monteiro 

Quesito Avaliado: Mede a capacidade operacional da Funasa na implantação das ações 
do PAC 

Método de Calculo: Nº. de Termos de Compromisso celebrados para a ação de melhorias 
sanitárias domiciliares,/MSD dividido pelo nº. de municípios priorizados 
pelo PAC na ação. Multiplicado por 100 

Indice 2007: 7,69% 
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Indice 2008: 107,69% 

Análise Crítica: 13 PAC Prefeitura 2008 (13 TC MSD celebrados) 
1 PAC Quilombola  2007 (1 TC MSD celebrado) 
1 PAC indígena 2008 (1 TC MSD celebrados) 
 O índice de 2007 e resultado alcançado em 2008 consideraram 13 municípios 

priorizados com ações de água, conforme Portaria 1.381 de 12/11/2007. 
 O número reduzido de engenheiros e arquiteto para analisar a grande demanda 

de processos apresentados, prejudicou bastante a celeridade nas fases de analise 
técnica, visita técnica preliminar e aprovação dos processos existentes na CORE-MS.  

Mesmo sendo o PAC prioridade para a FUNASA, a carência de viaturas na 
Regional para atender as viagens de visita técnica preliminar não supriu a demanda 
necessária prejudicando aprovação dos processos pela DIESP 

 
 
Indicador 11: % de projetos com visita de acompanhamento, em relação aos projetos com 

parcela de recursos liberada 
Tipo: Eficácia 

Área Responsável: DIESP – Andrea Monteiro 

Quesito Avaliado: Mede o número de projetos com visita técnica de acompanhamento com 
parcela de recursos liberada 

Método de Calculo: Número de projetos com visita de acompanhamento, dividido pelo 
número de projetos com parcela liberada. Multiplicado por 100 

Indice 2007: 0 

Indice 2008: 0 

Análise Crítica: 4 emendas Prefeitura 2007 resíduos sólidos 
6 emendas Prefeitura 2007 esgoto 
2 emendas Prefeitura 2007 água  
13 emendas Sanesul 2007 esgoto 
1 emenda Sanesul 2007 água 
58 PAC indígena 2008 (58 TC água celebrados) 
18 PAC Sanesul 2008 (18 TC água celebrados) 
1 PAC Distritos 2007 (1 TC água celebrado) 
5 PAC Quilombolas 2007 (5 TC água celebrados) 
13 PAC Prefeitura 2008 (13 TC MSD celebrados) 
1 PAC Quilombola  2007 (1 TC MSD celebrado) 
1 PAC indígena 2008 (1 TC MSD celebrados) 
13 PAC 2008 esgoto. 
2007 Nenhuma parcela foi liberada 
2008 Nenhuma parcela foi liberada 
O número reduzido de engenheiros e arquiteto para analisar a grande demanda 

de processos apresentados, prejudicou bastante a celeridade nas fases de analise 
técnica, visita técnica preliminar e aprovação dos processos existentes na CORE-MS.  

Mesmo sendo o PAC prioridade para a FUNASA, a carência de viaturas na 
Regional para atender as viagens de visita técnica preliminar não supriu a demanda 
necessária prejudicando aprovação dos processos pela DIESP. 

A ausência da PGF dentro do prédio da Regional, prejudicou e muito a celeridade 
dos processos, pois estes eram encaminhados a PGF/Goiania para analise e Parecer 
jurídico e demoravam mais de 15 dias para retornar a CORE-MS, atrasando o 
andamento e fluxo dos mesmos dentro de prazos estipulados. 

 

Indicador 12: % Percentual de projetos com pendência técnica 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: DIESP – Andrea Monteiro 

Quesito Avaliado: Mede o percentual de projetos com pendência técnica 
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Método de Calculo: Número de projetos com pendência técnica dividido pelo numero de 
projetos analisados. Multiplicado por 100 

Indice 2007: 0 

Indice 2008: 3,45% 

Análise Crítica: 2 emendas Prefeitura 2007 esgoto analisados e aprovadas pela DIESP 
1 emenda Prefeitura 2007 resíduos sólidos analisada e aprovada pela DIESP 
5 emendas Sanesul 2007 esgoto analisadas e aprovadas pela DIESP 
10 PAC Sanesul água com pendência técnica - 2008 
10 PAC Sanesul esgoto com pendência técnica – 2008  
4 PAC Prefeitura MSD com pendência técnica – 2008  
4 PAC quilombola água com pendência técnica – 2007 
58 PAC índio água com pendência técnica - 2008 
1 PAC índio MSD com pendência técnica - 2008 
1 PAC Distritos água com pendência técnica - 2007 
1 Emenda Sanesul água com pendência técnica – 2007  
8 Emendas Sanesul esgoto com pendência técnica – 2007  
3 Emendas Prefeitura resíduos sólidos com pendência técnica - 2007 
4 Emendas Prefeitura esgoto com pendência técnica - 2007 
2 Emendas Prefeitura água com pendência técnica - 2007 
Foi dado início a análise dos processos PAC e Emendas 2007 no ano de 2008. 
Dos 83 processos PAC e Emendas 2008, foram analisados e constatadas 

pendências técnicas 

 

 

2.4.3. Gestão 

Abaixo serão elencados indicadores, método de cálculo, índice de 2007 e 

alcançado em 2008, procurando identificar os resultados alcançados pela Equipe de Convenio. 

 

Indicador 1: Execução de convênios 

Tipo: Efetividade 

Área Responsável: Equipe de Convenios – João Peres 

Quesito Avaliado: mede a capcidade de acompanhamento da execução dos convênios 

Método de Calculo: Total de convênios celebrados em 2006 com todas as parcelas pagas, 
dividio pelo nº total de convênios celebrados no ano, multiplicado 
por 100 

Indice 2007: 0 

Indice 2008: 56,25% 

Análise Crítica: Vale destacar a demora na liberação da 1º parcela dos recursos pactuados. Há 

convenios que ainda não tiveram a 1º parcela liberada. Em sua maioria, o ato do 
PGF em re-analisar a documentação de posse de terreno, foi o fato que contribuiu 
para o destempo nas liberações. 

 

Indicador 2: Capacidade de pagamento 

Tipo: Efetividade 

Área Responsável: Equipe de Convenios – João Peres 

Quesito Avaliado: mede a capacidade de pagamento dos Termos de Compromisso 
firmados no exercício de 2007. 

Método de Calculo: numero de Termos de Compromisso firmados em 2007 com repasse 
de recursos financeiros, dividido pelo numero de Termos de 
compromisso firmados em 2007, multiplicado por 100 
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Indice 2007: 0 

Indice 2008: 0 

Análise Crítica: A não definição de uma rotina operacional célere, a não aderência por não ter 

havido esclarecimento a época da formalização dos processos sobre o Decreto Lei 
nº 11.578, contribuíram para o atraso na analise dos projetos e planos de trabalho 
do sistema SISCON. Gerando críticas as áreas analíticas e prejuízo a população 
que não vislumbrou o inicio do fim de seus problemas de saneamento básico. 

 

Indicador 3: Capacidade de pagamento 

Tipo: Efetividade 

Área Responsável: Equipe de Convenios – João Peres 

Quesito Avaliado: mede a capacidade de pagamento dos Termos de Compromisso 
firmados no exercício de 2008. 

Método de Calculo: numero de Termos de Compromisso firmados em 2008 com repasse 
de recursos financeiros, dividido pelo numero de Termos de 
compromisso firmados em 2007, multiplicado por 100 

Indice 2007: 0 

Indice 2008: 0 

 

Indicador 4: Controle de diligências atendidas 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: Equipe de Convenios – João Peres 

Quesito Avaliado: percentual das diligencias atendidas pela CORE. 

Método de Calculo: numero de diligencias atendidas no ano, dividido pelo número total de 
diligencias recebidas pela regional no ano 

Indice 2007: 0 
Indice 2008: 100% 

 
 

Indicador 5: Controle de diligencias pendentes 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: Equipe de Convenios – João Peres 

Quesito Avaliado: percentual das diligencias pendentes na regional. 

Método de Calculo: numero de diligencias pendentes no ano, dividido pelo número total de 
diligencias recebidas pela regional no ano 

Indice 2007: 0 

Indice 2008: 0 

Análise Crítica: não restaram diligencias pendentes. 

 
Indicador 6: Controle de análise de prestação de contas de convenio 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: Equipe de Convenios – João Peres 

Quesito Avaliado: percentual dos convênios analisados na regional 



 

 
 

39 

Método de Calculo: total de convênios com prestação de contas analisadas na regional, no 
ano, dividido pelo numero total de convênios em andamento na 
regional, multiplicado por 100 

Indice 2007: 0 

Indice 2008: 53,69% 

Análise Crítica: a falta de servidores capacitados para o trabalho, promoveu o que consideramos 

um grande destempo na análise das prestações de contas apresentadas, sejam 
parciais ou finais. Outro fator contributivo é o desconhecimentos das entidades 
convenentes sobre o rito de prestação de contas. Falta capacitação tanto para o 
pessoal da concedente, quanto da convenente. 

 
Indicador 7: Controle de aprovação da prestação de contas de convênios 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: Equipe de Convenios – João Peres 

Quesito Avaliado: percentual dos convênios aprovados na regional 

Método de Calculo: total de convenios com prestação de contas aprovadas na regional, no 
ano, dividido pelo número total de convênios em andamento na 
regional. Multiplicado por 100 

Indice 2007: 0 

Indice 2008: 24,48% 

 
Indicador 8: Tomada de Contas Especiais 

Tipo: Eficácia 

Área Responsável: Equipe de Convenios – João Peres 

Quesito Avaliado: avalia a instauração de processo de Tomada de Contas Especial nas 
Coordenações Regionais no exercício de 2008 

Método de Calculo: numero de processos de TCE instaurados na COREM em 2008. 
Dividido pelo numero de convênios em situação de inadimplência 
efetiva no ano. Multiplicado por 100 

Indice 2007: 0 

Indice 2008: 0 

Análise Crítica: não foram instauradas TCE’s no exercício de 2008. 

  

Indicador 9: Execução Financeira 

Tipo: Eficiencia 

Área Responsável: Divisão de Administração – Gilberto Durão 

Quesito Avaliado: Avalia a capacidade de pagamento da Coordenação Regional no 
exercício de 2008. 

Método de Calculo: Total de recursos financeiros pagos no exercício, dividido pelo total de 
recursos orçamentários empenhados na Core no ano, multiplicado 
por 100 

Indice 2007: 74.43% 

Indice 2008: 58,09% 

Análise Crítica: Devido a liberação dos recursos orçamentários, referente as obras de 

administração direta em aldeias indígenas do estado de Mato Grosso do Sul, 
terem ocorrido próximo ao término do exercício, ficando inscrito em restos a pagar. 

 
Indicador 10: Execução Orçamentária 
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Tipo: Eficiencia 

Área Responsável: Divisão de Administração – Gilberto Durão 

Quesito Avaliado: Avalia a capacidade de execução orçamentária da Coordenação 
Regional no exercício de 2008 

Método de Calculo: Total dos recursos orçamentários executados no exercício, dividido 
pelo total dos recursos orçamentários liberados no exercício, na 
Core no ano, multiplicado por 100 

Indice 2007: 100% 

Indice 2008: 99,72% 

Análise Crítica: Cabe observar que devido o atraso na liberação do crédito suplementar, a 

Coordenação ficou sem tempo hábil para elaborar e tramitar processos licitatórios, 
o que motivou a devolução dos 4% da dotação. 

 
Indicador 11: Capacidade de pagamento 

Tipo: Eficiencia 

Área Responsável: Divisão de administração – Gilberto Durão 

Quesito Avaliado: Avalia a capacidade de pagamento de restos a pagar inscritos no 
exercícios financeiros 

Método de Calculo: Total de restos a pagar inscritos, dividido pelo total de pagamentos de 
Restos a Pagar no exercício, multiplicado por 100 

Indice 2007: 50,43% 

Indice 2008: 36,90% 

Análise Crítica: Percentual obtido devido as obras de administração direta em aldeias indígenas do 
Estado de Mato Grosso do Sul, terem ocorrido próximo ao término do exercício 
ficando os valores não pagos, inscritos em resto a pagar. 

 

Segue abaixo, valores e contas que ratificam as informações dos indicadores de 

Gestão 9, 10 e 11. 
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2.4.4. Evolução de Gastos Gerais 

No quadro abaixo ficará demonstrado os principais gastos ocorridos, ao longo 

dos últimos três anos (despesas pagas). 

DESCRIÇÃO 
ANO 

2006 2007 2008 

1. PASSAGENS R$ 232.755,91 R$ 225.596,23 R$ 233.292,07 

2. DIÁRIAS 
339014 R$ 649.801,76 R$ 627.620,83 R$ 623.347,27 

339036 R$ 155.185,01 R$ 126.257,08 R$ 75.007,71 

3. SERVIÇOS TERCERIZADOS    

3.1. Vigilancia R$ 628.071,01 R$ 825.577,05  R$ 794.973,84 

3.2. Limpeza e Conservação 
Com contrato contínuo R$ 79.819,17 R$ 108.126,81 R$ 123,795,67 

Sem contrato contínuo R$ 350,00 R$ 1.050,00 R$ 119.000,00 

3.3. Outras Tercerizações (LF) R$ 88.275,04 R$ 304.832,94 R$ 436.643,44 

3.4. Suprimento de Fundos R$ 390.238,19 R$ 262.018,79 R$ 137.066,02 

4. CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.666,21 

TOTAIS R$ 2.224.496,09  R$ 2.481.079,73  R$ 2.490.996,56  
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3. Reconhecimento de passivos por insuficiênica de créditos 
ou recursos 

 

 

 

 
 

Ministério da Saúde 
 

Fundação Nacional de Saúde 
Coordenação Regional do Mato Grosso do Sul 

 

 

 
 

Declaração 
 

Declaro, para fins do disposto no item 3 do anexo II da Decisão Normativa TCU n.º 

93/2008, que no caso específico da Fundação Nacional de Saúde – Coordenação Regional de 

Mato Grosso do Sul, não houve reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou 

recursos, que se enquadram no item acima citado para o exercício de 2008. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis desta declaração. 

 
 
 

 
 
 

Campo Grande 30 de março de 2009. 
 
 
 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Gilberto Durão Aranda 
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4. Restos a pagar de exercícios anteriores 

 

 
Conforme, quadro II.A.2 item 4, da DN/TCU 93 de 03 de dezembro de 2008, não 

cabe discriminação de valores de restos a pagar que porventura permaneçam no sistema com a 

vigência prorrogada por Decreto.  

Abaixo informamos os decretos 6625 de 31/10/2008 e 6708 de 23/12/2008, que 

prorrogam a validade de restos a pagar nos exercícios de 2005 a 2008. 
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5. Demonstrativo de transferencias (recebidas e realizadas) no 
Exercício 

 
Abaixo segue, quadro II.A.3 item 5, da DN/TCU 93 de 03 de dezembro de 2008, 

com informações referentes a transferências recebidas e realizadas no exercício.  
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6. Previdencia Complementar Patrocinada 
 

 

 

 
 

Ministério da Saúde 
 

Fundação Nacional de Saúde 
Coordenação Regional do Mato Grosso do Sul 

 

 

 
 

Declaração 
 

Declaro, para fins do disposto no item 6 do anexo II da Decisão Normativa TCU n.º 

93/2008, que no caso específico da Fundação Nacional de Saúde – Coordenação Regional de 

Mato Grosso do Sul, não houve entidade fechada de previdência complementar patrocinada no 

exercício de 2008. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis desta declaração. 

 
 
 

 
 
 

Campo Grande 30 de março de 2009. 
 
 
 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Eni Coppo 
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7. Fluxo financeiro de projetos ou programas financiados com 
recursos externos 

 

 

 

 
 

Ministério da Saúde 
 

Fundação Nacional de Saúde 
Coordenação Regional do Mato Grosso do Sul 

 

 

 
 

Declaração 
 

Declaro, para fins do disposto no item 7 do anexo II da Decisão Normativa TCU n.º 

93/2008, que no caso específico da Fundação Nacional de Saúde – Coordenação Regional de 

Mato Grosso do Sul, não houve fluxos financeiros de projetos ou programas financiados com 

recursos externos, que se enquadram no item acima citado para o exercício de 2008. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis desta declaração. 

 
 
 

 
 
 

Campo Grande 30 de março de 2009. 
 
 
 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Gilberto Durão Aranda 

 



 

 
 

55 

8. Renuncia Tributária 
 

 

 

 
 

Ministério da Saúde 
 

Fundação Nacional de Saúde 
Coordenação Regional do Mato Grosso do Sul 

 

 

 
 

Declaração 
 

Declaro, para fins do disposto no item 8 do anexo II da Decisão Normativa TCU n.º 

93/2008, que no caso específico da Fundação Nacional de Saúde – Coordenação Regional de 

Mato Grosso do Sul, não houve renuncias tributárias, que se enquadram no item acima citado 

para o exercício de 2008. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis desta declaração. 

 
 
 

 
 
 

Campo Grande 30 de março de 2009. 
 
 
 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Gilberto Durão Aranda 
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9. Declaração sobre a regulariadade dos beneficiários diretos 
da renunica  

 

 

 

 
 

Ministério da Saúde 
 

Fundação Nacional de Saúde 
Coordenação Regional do Mato Grosso do Sul 

 

 

 
 

DECLARAÇÃO 
 

 

 

Eu, Eni Coppo, chefe da Divisão de Recursos Humanos, declaro para os 

devidos fins que, conforme item 09 – Anexo II da Decisão Normativa nº 93 TCU de 03.12.2008, 

não houve ocorrências de regularidades dos beneficiários diretos da renuncia. 

 

 

 
 

Campo Grande 30 de março de 2009. 
 
 
 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Eni Coppo 
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10. Operação de Fundos 
 

 

 

 
 

Ministério da Saúde 
 

Fundação Nacional de Saúde 
Coordenação Regional do Mato Grosso do Sul 

 

 

 
 

Declaração 
 

Declaro, para fins do disposto no item 10 do anexo II da Decisão Normativa TCU n.º 

93/2008, que no caso específico da Fundação Nacional de Saúde – Coordenação Regional de 

Mato Grosso do Sul, não houve Operações de Fundos, que se enquadram no item acima citado 

para o exercício de 2008. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis desta declaração. 

 
 
 

 
 
 

Campo Grande 30 de março de 2009. 
 
 
 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Gilberto Durão Aranda 
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11. Despesas com cartão de crédito 
 

 
O quadro abaixo informa os gastos com Cartões de Créditos do exercício de 

2008, sendo que em exercícios anteriores não houve utilização do cartão de crédito. 

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM CARTÃO NO EXERCÍCIO DE 2008 

Portador  338.494.471-20 ABADIO ALVES DE LIMA: R$ 399,78 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

dez/08 

15.536.048/0001-96 FARMACIA GALENO LTDA - ME [DROGARIA GALENO]  R$ 200,00 

15.536.048/0001-96 FARMACIA GALENO LTDA - ME [DROGARIA GALENO]  R$ 14,40 

15.536.048/0001-96 FARMACIA GALENO LTDA - ME [DROGARIA GALENO]  R$ 185,38  

      

Portador  415.686.991-15 ADALBERTO ARAUJO CORREIA: R$ 2.668,87 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

dez/08 

01.756.694/0001-54 DROGARIA CAARAPO AVENIDA LTDA -ME [FARMACIA AVENIDA LTDA]  R$ 269,19 

24.656.431/0001-79 MORENO & ARRAIS LTDA [TIGRE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES]  R$ 35,00 

01.756.694/0001-54 DROGARIA CAARAPO AVENIDA LTDA -ME [FARMACIA AVENIDA LTDA]  R$ 221,48 

01.756.694/0001-54 DROGARIA CAARAPO AVENIDA LTDA -ME [FARMACIA AVENIDA LTDA]  R$ 31,72 

01.756.694/0001-54 DROGARIA CAARAPO AVENIDA LTDA -ME [FARMACIA AVENIDA LTDA]  R$ 16,00 

01.756.694/0001-54 DROGARIA CAARAPO AVENIDA LTDA -ME [FARMACIA AVENIDA LTDA]  R$ 448,11 

01.756.694/0001-54 DROGARIA CAARAPO AVENIDA LTDA -ME [FARMACIA AVENIDA LTDA]  R$ 713,50 

out/08 

01.756.694/0001-54 DROGARIA CAARAPO AVENIDA LTDA -ME [FARMACIA AVENIDA LTDA]  R$ 14,00 

01.756.694/0001-54 DROGARIA CAARAPO AVENIDA LTDA -ME [FARMACIA AVENIDA LTDA]  R$ 46,00 

07.064.410/0001-45 JR & C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME R$ 62,74 

01.756.694/0001-54 DROGARIA CAARAPO AVENIDA LTDA -ME [FARMACIA AVENIDA LTDA]  R$ 28,87 

01.756.694/0001-54 DROGARIA CAARAPO AVENIDA LTDA -ME [FARMACIA AVENIDA LTDA]  R$ 81,36 

01.756.694/0001-54 DROGARIA CAARAPO AVENIDA LTDA -ME [FARMACIA AVENIDA LTDA]  R$ 386,00 

01.756.694/0001-54 DROGARIA CAARAPO AVENIDA LTDA -ME [FARMACIA AVENIDA LTDA]  R$ 314,90  

      

Portador  175.116.821-20 ADEMAR FREIRE DA SILVA: R$ 2.034,20 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

set/08 
37.223.708/0001-11 LAUSIMAR RIOS ME [HL PARAFUSOS]  R$ 9,50 

26.843.243/0001-85 MANFLEX - PECAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP [MANFLEX]  R$ 139,90 

ago/08 
24.658.841/0002-30 PARAFUSOS SAO PAULO LTDA-EPP [PARAFUSOS SAO PAULO]  R$ 260,00 

26.843.243/0001-85 MANFLEX - PECAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP [MANFLEX]  R$ 750,00 

jul/08 

08.949.004/0001-22 BRAVA AUTO ELETRICA LTDA ME [BRAVA AUTO ELETRICA]  R$ 295,00 

26.843.243/0001-85 MANFLEX - PECAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP [MANFLEX]  R$ 284,80 

24.658.841/0002-30 PARAFUSOS SAO PAULO LTDA-EPP [PARAFUSOS SAO PAULO]  R$ 295,00  

      

Portador  105.712.721-34 CARLITO CRISPIM: R$ 4.738,91 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

dez/08 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 126,36 

01.938.125/0001-20 MANTOVANI & MANTOVANI LTDA [FARMACIA GAUCHA]  R$ 27,92 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 172,68 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 82,65 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 315,00 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 121,61 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 135,57 

01.938.125/0001-20 MANTOVANI & MANTOVANI LTDA [FARMACIA GAUCHA]  R$ 27,70 

nov/08 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 158,00 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 236,79 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 211,68 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 120,60 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 82,06 

01.938.125/0001-20 MANTOVANI & MANTOVANI LTDA [FARMACIA GAUCHA]  R$ 123,10 

out/08 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 115,10  

01.938.125/0001-20 MANTOVANI & MANTOVANI LTDA [FARMACIA GAUCHA]  R$ 138,51 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 161,70 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 173,59 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 187,16 

01.938.125/0001-20 MANTOVANI & MANTOVANI LTDA [FARMACIA GAUCHA]  R$ 169,14 

set/08 00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 26,55 
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00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 119,07 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 124,00 

01.938.125/0001-20 MANTOVANI & MANTOVANI LTDA [FARMACIA GAUCHA]  R$ 71,78 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 28,47 

01.938.125/0001-20 MANTOVANI & MANTOVANI LTDA [FARMACIA GAUCHA]  R$ 38,45 

ago/08 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 195,00 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 200,00 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 200,00 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 32,06  

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 38,00 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 103,00 

01.938.125/0001-20 MANTOVANI & MANTOVANI LTDA [FARMACIA GAUCHA]  R$ 51,90 

jul/08 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 144,00 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 229,71 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 55,00 

00.989.368/0001-24 LOPES & MAGI LTDA-ME [DROGARIA ESTRELA]  R$ 195,00  

      

Portador  200.768.941-34 DONIZETE DE ARAUJO: R$ 18.197,72 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

dez/08 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 108,00 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 117,00 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 253,05 

04.560.022/0001-67 CLAUDIO BARBOSA - EPP. [BUFFET PAO CASEIRO]  R$ 451,67 

04.560.022/0001-67 CLAUDIO BARBOSA - EPP. [BUFFET PAO CASEIRO]  R$ 45,80 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 79,94 

04.560.022/0001-67 CLAUDIO BARBOSA - EPP. [BUFFET PAO CASEIRO]  R$ 330,95 

04.560.022/0001-67 CLAUDIO BARBOSA - EPP. [BUFFET PAO CASEIRO]  R$ 168,97 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 101,70 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 295,01 

04.560.022/0001-67 CLAUDIO BARBOSA - EPP. [BUFFET PAO CASEIRO]  R$ 487,54 

04.560.022/0001-67 CLAUDIO BARBOSA - EPP. [BUFFET PAO CASEIRO]  R$ 12,45 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 27,00 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 73,80 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 165,56  

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 86,40 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 383,05 

04.560.022/0001-67 CLAUDIO BARBOSA - EPP. [BUFFET PAO CASEIRO]  R$ 64,00 

04.560.022/0001-67 CLAUDIO BARBOSA - EPP. [BUFFET PAO CASEIRO]  R$ 112,67 

04.560.022/0001-67 CLAUDIO BARBOSA - EPP. [BUFFET PAO CASEIRO]  R$ 322,78 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 63,00 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 76,50 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 109,80 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 143,10 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 89,95 

04.560.022/0001-67 CLAUDIO BARBOSA - EPP. [BUFFET PAO CASEIRO]  R$ 482,53 

04.560.022/0001-67 CLAUDIO BARBOSA - EPP. [BUFFET PAO CASEIRO]  R$ 17,40 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 243,35 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 59,40 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 202,81  

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 77,76 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 352,27 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 75,60 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 421,90 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 365,61 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 10,54 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 67,50 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 58,42 

nov/08 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 124,20 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 94,50 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 208,26 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 79,20 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 50,40 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 406,30 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 37,80  

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 82,91 
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15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 40,29 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 103,50 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 401,11 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 49,50 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 70,20 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 103,89 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 286,41 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 67,50 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 81,00 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 97,67 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 63,00 

out/08 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 127,89 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 54,90 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 94,31  

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 171,31 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 45,00 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 32,39 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 59,40 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 125,63 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 77,40 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 83,72 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 32,98 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 118,80 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 89,10 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 42,47 

set/08 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 152,80 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 63,00 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 61,20 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 31,50  

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 176,99 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 274,14 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 27,00 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 232,25 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 29,70 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 245,67 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 32,40 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 143,57 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 22,50 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 81,90 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 83,70 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 265,64 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 229,86 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 59,40 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 42,71  

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 189,56 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 181,06 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 255,17 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 192,37 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 32,40 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 72,69 

ago/08 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 180,13 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 98,10 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 135,43 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 36,00 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 63,90 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 159,02 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 105,93 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 202,52 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 65,69  

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 73,80 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 208,83 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 114,74 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 229,44 

jul/08 
00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 21,60 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 38,70 
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15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 70,32 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 74,70 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 27,00 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 153,21 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 90,00 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 103,50 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 56,70 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 106,58 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 97,47  

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 101,70 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 84,60 

05.194.768/0001-67 RAFAELA COMERCIO DE GAS LTDA [RAFAELA GAS]  R$ 276,00 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 45,90 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 370,49 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 240,62 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 122,34 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 90,00 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 24,37 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 225,27 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 42,83 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 46,80 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 36,00 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 118,80 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 43,15  

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 67,25 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 90,29 

00.264.778/0001-08 FARMAVIDA FORMULAS E MEDICAMENTOS LTDA ME [FARMAVIDA & FORMULAS]  R$ 63,90 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 56,28 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 83,94 

15.560.527/0001-48 JOSE FERNANDES GOMES DOS SANTOS [FARMACIA KATAYAMA]  R$ 66,98  

      

Portador  463.484.847-34 EDNO SILVEIRA DE VASCONCELOS: R$ 511,00 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

dez/08 01.569.011/0001-50 PALMEIRA & MOTA LTDA [DROGARIA PALMEIRA]  R$ 511,00  

      

Portador  140.131.931-91 EMILIO MIRANDA FREITAS: R$ 9.895,17 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

dez/08 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 385,82 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 460,36 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 305,65 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 294,01 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 220,19 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 361,33 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 426,97 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 499,27 

nov/08 
04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 467,23 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 462,24 

out/08 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 345,42 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 217,54 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 204,08 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 130,57 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 495,33  

set/08 

 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 280,64 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 242,79 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 434,78 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 500,00 

ago/08 04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 126,87 

jul/08 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 113,24 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 426,62 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 494,22 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 500,00 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 500,00 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 500,00 

04.157.951/0001-20 SUELI APARECIDA CASTILHO ALVES - ME [FARMACIA SAO LUCAS]  R$ 500,00  
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Portador  403.531.091-34 GILDO GALINDO FERREIRA: R$ 327,75 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

dez/08 
03.845.403/0001-20 R. A. SOARES - ME [FARMACIA DROGA VIDA]  R$ 210,75 

03.972.957/0001-98 JUANA MARIA CARMEM ROJAS SOTO SILVA [LABOVIT]  R$ 117,00  

      

Portador  437.606.861-68 GILMAR RODRIGUES: R$ 1.866,87 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

dez/08 
09.516.908/0001-27 Z C DE ARAUJO ME [FARMACIA DO ZENILDO]  R$ 705,74 

09.516.908/0001-27 Z C DE ARAUJO ME [FARMACIA DO ZENILDO]  R$ 669,13 

out/08 
01.938.125/0001-20 MANTOVANI & MANTOVANI LTDA [FARMACIA GAUCHA]  R$ 246,00 

01.938.125/0001-20 MANTOVANI & MANTOVANI LTDA [FARMACIA GAUCHA]  R$ 246,00  

      

Portador  337.287.471-49 HERMES GOMES MACIEL: R$ 3.539,50 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

dez/08 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 556,00 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 90,00 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 678,90 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 299,76 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 80,00 

nov/08 

01.242.247/0001-87 VALTER ADEMIR RANIERO -ME  R$ 152,10 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 701,54 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 75,00 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 24,00 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 256,75 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 7,81 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 6,82 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 25,85 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 9,76 

out/08 

01.242.247/0001-87 VALTER ADEMIR RANIERO -ME R$ 28,00  

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 67,76 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 26,67 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 32,80 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 57,85 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 32,50 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 86,65 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 15,81 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 30,35 

set/08 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 18,26 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 21,90 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 10,17 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 25,90 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 15,87 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 9,76 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 11,75  

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 73,74 

07.953.230/0001-14 ROSANGELA C. DIONISIO [''DROGARIA BODOQUENA '']  R$ 9,47  

      

Portador  257.069.341-34 JOAO BATISTA COELHO DA SILVA: R$ 2.492,70 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

dez/08 

04.176.329/0001-69 ALBUQUERQUE & MALTA LTDA-ME [DROGARIA N S DO CARMO]  R$ 357,11 

04.176.329/0001-69 ALBUQUERQUE & MALTA LTDA-ME [DROGARIA N S DO CARMO]  R$ 200,00 

04.176.329/0001-69 ALBUQUERQUE & MALTA LTDA-ME [DROGARIA N S DO CARMO]  R$ 100,00 

04.176.329/0001-69 ALBUQUERQUE & MALTA LTDA-ME [DROGARIA N S DO CARMO]  R$ 50,00 

04.176.329/0001-69 ALBUQUERQUE & MALTA LTDA-ME [DROGARIA N S DO CARMO]  R$ 349,92 

04.176.329/0001-69 ALBUQUERQUE & MALTA LTDA-ME [DROGARIA N S DO CARMO]  R$ 153,00 

04.176.329/0001-69 ALBUQUERQUE & MALTA LTDA-ME [DROGARIA N S DO CARMO]  R$ 537,51 

04.176.329/0001-69 ALBUQUERQUE & MALTA LTDA-ME [DROGARIA N S DO CARMO]  R$ 103,41 

04.176.329/0001-69 ALBUQUERQUE & MALTA LTDA-ME [DROGARIA N S DO CARMO]  R$ 245,61 

04.176.329/0001-69 ALBUQUERQUE & MALTA LTDA-ME [DROGARIA N S DO CARMO]  R$ 243,64 

04.176.329/0001-69 ALBUQUERQUE & MALTA LTDA-ME [DROGARIA N S DO CARMO]  R$ 152,50  

      

Portador  294.711.091-91 JOAO SOUZA DE OLIVEIRA: R$ 1.915,74 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

ago/08 15.459.431/0001-98 SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 215,74 

jul/08 07.407.162/0001-98 ALVES & CANDIDO LTDA - ME [MARCIA NOVIDADES]  R$ 180,00 
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03.976.362/0001-00 COLOMBELLI & SILVA LTDA - ME. [AUTO ELETRICA COLOMBELLI]  R$ 1.020,00 

00.819.028/0001-55 ELETROSERV ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME [ELETROSERV]  R$ 500,00  

      

Portador  171.410.281-53 JOEL GARCIA: R$ 698,67 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

dez/08 05.816.116/0001-17 VALDEMIR MORAES DA SILVA-ME [MERCEARIA E ACOUGUE SAO FRANCISCO]  R$ 80,00 

jul/08 

01.956.853/0001-64 FARMACIA MARIALVA LTDA EPP [FARMACIA MARIALVA]  R$ 72,88 

01.956.853/0001-64 FARMACIA MARIALVA LTDA EPP [FARMACIA MARIALVA]  R$ 113,34 

01.956.853/0001-64 FARMACIA MARIALVA LTDA EPP [FARMACIA MARIALVA]  R$ 163,30 

37.568.672/0001-08 MARIZETE MARQUES BRUM [FARMACIA POPULAR]  R$ 16,95 

01.956.853/0001-64 FARMACIA MARIALVA LTDA EPP [FARMACIA MARIALVA]  R$ 182,38 

01.956.853/0001-64 FARMACIA MARIALVA LTDA EPP [FARMACIA MARIALVA]  R$ 69,82  

      

Portador  390.034.261-04 JOSE VANDERLEI GONCALVES PADILHA: R$ 1.979,82 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

set/08 15.453.574/0001-92 AUTO PECAS SAO GERALDO LTDA  R$ 152,00 

ago/08 

15.453.574/0001-92 AUTO PECAS SAO GERALDO LTDA  R$ 85,00 

26.843.243/0001-85 MANFLEX - PECAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP [MANFLEX]  R$ 316,00 

08.943.578/0001-93 VASCONCELOS & CIA LTDA - ME [DEPOSITO TAMBOARA]  R$ 232,82 

07.906.741/0001-85 CLIMA BOM AR CONDICIONADO LTDA ME [CLIMA BOM]  R$ 400,00 

07.906.741/0001-85 CLIMA BOM AR CONDICIONADO LTDA ME [CLIMA BOM]  R$ 300,00 

jul/08 
08.949.004/0001-22 BRAVA AUTO ELETRICA LTDA ME [BRAVA AUTO ELETRICA]  R$ 204,00 

26.843.243/0001-85 MANFLEX - PECAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP [MANFLEX]  R$ 290,00  

      

Portador  175.951.501-91 MARIA DE JESUS OLIVEIRA: R$ 1.227,69 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

dez/08 

09.205.520/0001-05 ADEMIR MARQUES ROSA ME  R$ 227,45 

08.394.446/0001-50 JOSE CIPRIANO DA HORA - ME [CAMPO GRANDE CARNES]  R$ 235,67 

08.370.606/0001-20 SAO JORGE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA [LEGAL SUPERMERCADOS]  R$ 372,33 

07.140.724/0001-80 GAEDICKE & CIA. LTDA [SUPERMERCADO GAUCHO]  R$ 384,77 

15.571.482/0002-98 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE [MERCADO DO PRODUTOR]  R$ 7,47  

      

Portador  002.381.198-66 NELSON SOARES CARVALHO: R$ 7.358,77 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

dez/08 

24.648.099/0001-09 FIALHO & FILHOS LTDA. [PHARMACEUTICA]  R$ 64,35 

08.515.516/0001-80 MOLINA & LIMA LTDA - EPP [CENTRAL MEDICAL]  R$ 158,84 

33.183.690/0001-10 DROGARIA SAO JOAO LTDA [DROGARIA SAO JOAO]  R$ 132,77 

15.418.205/0007-54 SAO BENTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  R$ 92,53 

33.183.690/0001-10 DROGARIA SAO JOAO LTDA [DROGARIA SAO JOAO]  R$ 489,89 

33.183.690/0001-10 DROGARIA SAO JOAO LTDA [DROGARIA SAO JOAO]  R$ 306,49 

nov/08 

05.076.447/0001-68 COPIER COMERCIO E LOCACAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS E TONER LTDA  R$ 280,00 

04.990.427/0001-35 RMRJ DROGARIA LTDA -ME [DROGARIA BANDEIRANTES]  R$ 306,55 

06.016.749/0002-94 ORGANICA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME  R$ 15,30 

03.775.510/0001-29 SIRLEI SALETE NUNES [DROGARIA ALVORADA]  R$ 141,27 

33.183.690/0001-10 DROGARIA SAO JOAO LTDA [DROGARIA SAO JOAO]  R$ 73,83 

15.418.205/0007-54 SAO BENTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA  R$ 206,66 

out/08 

15.536.048/0001-96 FARMACIA GALENO LTDA - ME [DROGARIA GALENO]  R$ 227,11 

15.536.048/0001-96 FARMACIA GALENO LTDA - ME [DROGARIA GALENO]  R$ 47,25 

15.536.048/0001-96 FARMACIA GALENO LTDA - ME [DROGARIA GALENO]  R$ 195,74  

01.675.851/0001-05 REI DAS GAXETAS REFRIGERACAO 2000 LTDA - EPP  R$ 180,00 

24.648.099/0001-09 FIALHO & FILHOS LTDA. [PHARMACEUTICA]  R$ 76,50 

24.648.099/0001-09 FIALHO & FILHOS LTDA. [PHARMACEUTICA]  R$ 90,00 

33.183.690/0001-10 DROGARIA SAO JOAO LTDA [DROGARIA SAO JOAO]  R$ 234,92 

04.707.705/0001-02 DROGARIA SL LTDA [DROGARIA SAO LEOPOLDO]  R$ 140,44 

15.536.048/0001-96 FARMACIA GALENO LTDA - ME [DROGARIA GALENO]  R$ 247,25 

15.536.048/0001-96 FARMACIA GALENO LTDA - ME [DROGARIA GALENO]  R$ 235,83 

15.536.048/0001-96 FARMACIA GALENO LTDA - ME [DROGARIA GALENO]  R$ 472,74 

03.845.403/0001-20 R. A. SOARES - ME [FARMACIA DROGA VIDA]  R$ 231,33 

03.845.403/0001-20 R. A. SOARES - ME [FARMACIA DROGA VIDA]  R$ 188,80 

set/08 

15.536.048/0001-96 FARMACIA GALENO LTDA - ME [DROGARIA GALENO]  R$ 59,42 

15.536.048/0001-96 FARMACIA GALENO LTDA - ME [DROGARIA GALENO]  R$ 335,92 

15.536.048/0001-96 FARMACIA GALENO LTDA - ME [DROGARIA GALENO]  R$ 36,35 

15.536.048/0001-96 FARMACIA GALENO LTDA - ME [DROGARIA GALENO]  R$ 268,09 

15.536.048/0001-96 FARMACIA GALENO LTDA - ME [DROGARIA GALENO]  R$ 165,46  

06.016.749/0002-94 ORGANICA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME R$ 24,09 
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06.016.749/0002-94 ORGANICA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME  R$ 83,96 

06.016.749/0002-94 ORGANICA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME R$ 43,25 

04.990.427/0001-35 RMRJ DROGARIA LTDA -ME [DROGARIA BANDEIRANTES]  R$ 22,66 

33.183.690/0001-10 DROGARIA SAO JOAO LTDA [DROGARIA SAO JOAO]  R$ 149,56 

33.183.690/0001-10 DROGARIA SAO JOAO LTDA [DROGARIA SAO JOAO]  R$ 86,95 

ago/08 

02.912.199/0001-50 DROGARIA RUI BARBOSA LTDA [DROGARIA RUI BARBOSA]  R$ 134,03 

24.648.099/0002-81 FIALHO & FILHOS LTDA. [PHARMACEUTICA]  R$ 39,00 

01.675.851/0001-05 REI DAS GAXETAS REFRIGERACAO 2000 LTDA - EPP  R$ 250,00 

jul/08 

33.098.401/0001-85 DI IMAGEM DIAGNOSTICO INTEGRADO POR IMAGEM LTDA  R$ 100,00 

08.083.711/0001-89 ALFA CARE MEDICAL S/S [ALFA CARE]  R$ 500,00 

33.183.690/0001-10 DROGARIA SAO JOAO LTDA [DROGARIA SAO JOAO]  R$ 71,86 

33.183.690/0001-10 DROGARIA SAO JOAO LTDA [DROGARIA SAO JOAO]  R$ 90,30 

33.183.690/0001-10 DROGARIA SAO JOAO LTDA [DROGARIA SAO JOAO]  R$ 61,48  

      

Portador  107.884.681-20 RAIMUNDA COLMAN RODRIGUES: R$ 536,74 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

dez/08 

03.715.471/0001-74 ARQUITECNICA LTDA [ARQUITECNICA]  R$ 199,54 

15.569.643/0001-28 SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA [SUPRIMAC]  R$ 147,20 

15.505.704/0001-93 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  R$ 178,00 

set/08 
03.276.201/0001-04 ELETRONICA CONCORD LTDA [ELETRONICA CONCORD]  R$ 7,00 

15.495.989/0001-29 YASSUDA & CIA LTDA-EPP  R$ 5,00  

      

Portador  325.996.171-20 ROBERTO DA SILVA E SOUZA: R$ 11.276,31 

Mês CNPJ/Razão Social [Nome Fantasia] Valor (R$) 

dez/08 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 500,00 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 500,00 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 500,00 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 500,00 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 350,00 

nov/08 

03.321.370/0001-19 CIRUMED COMERCIO E SERVICOS LTDA [CIRUMED COMERCIO E SERVICOS]  R$ 440,00 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 500,00 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 500,00 

out/08 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 470,00 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 500,00 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 500,00 

set/08 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 500,00 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 500,00 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 500,00 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 485,00  

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 500,00 

ago/08 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 490,00 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 500,00 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 497,96 

jul/08 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 500,00 

03.321.370/0001-19 CIRUMED COMERCIO E SERVICOS LTDA [CIRUMED COMERCIO E SERVICOS]  R$ 300,00 

03.321.370/0001-19 CIRUMED COMERCIO E SERVICOS LTDA [CIRUMED COMERCIO E SERVICOS]  R$ 85,00 

03.321.370/0001-19 CIRUMED COMERCIO E SERVICOS LTDA [CIRUMED COMERCIO E SERVICOS]  R$ 337,00 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 455,25 

00.513.029/0001-77 LAURINDO DOS SANTOS FABRICIO-ME [DROGARIA FABRICIO]  R$ 366,10  

TOTAL GERAL R$ 71.666,21 
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12. Recomendações do Órgão ou Unidade de Controle Interno 
 

 
As informações abaixo descritas atendem o item 12 anexo II da Decisão 

Normativa TCU 93/2008. 

 

Relatório nº: 208095 

Recomendação: Em respeito ao orçamento programa, definir as metas dentro da execução das 

ações que integram os programas da Unidade. 

Providências a serem Implementadas: quadro enviado a CGU no plano de providencias 

demonstra as ações e metas relacionadas com os programas e orçamentos. 

 

Relatório nº: 208095 

Recomendação: Especificar as metas a ser atingidas de forma individual  exemplo: que tipo de 

obra será realizada, o local, qual população será atendida para que seja viável avaliar o nível de 

execução das metas no exercício e também justificar as metas não realizadas. 

Providências a serem Implementadas Foi encaminhado a CGU relatórios que especificam as 

metas atingidas ou não de forma individual, demonstrando que tipo de obras/serviços foram 

realizados, os locais, e quais as populações foram atendidas. 

 

Relatório nº: 208095 

Recomendação:  Apurar a possível infração ao disposto no artigo 117, inciso X,  da Lei 8.112/90 

por parte do servidor. 

Providências a serem Implementadas: Atendida a demanda através da carta DIREH de 24 de 

abril de 2008, encaminhada a servidora em questão, que respondeu sobre a transferência da 

empresa. 

 

Relatório nº: 208095 

Recomendação:  Apurar responsabilidade pelos valores pagos sem respaldo contratual e sem 

prévio empenho. 

Providências a serem Implementadas: Através do Memorando nº 070/ASPLAN/GAB, foi 

solicitado a Assessoria Técnica da COREMS providenciar a abertura de processo administrativo 

para apurar responsabilidade, quanto aos fatos apontados no Relatório de Auditoria. Cabe 

ressaltar que a comissão de processo administrativo será instaurada em fevereiro de 2009, 

considerando a proximidade do término do exercício. fevereiro de 2009 considerando a 

proximidade do término do exercício.  

 

Relatório nº: 208095 

Formatados: Marcadores e
numeração
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Recomendação: Comprovar as despesas com passagens terrestres juntando aos processos de 

prestação de contas as faturas acompanhadas dos respectivos bilhetes de passagens e 

requisições, referentes às viagens executadas em 2008. 

Providências a serem Implementadas: Há de se destacar que independente de não ter sido 

acatada a resposta apresentada pela Seção de Apoio Logístico – SALOG, através do Memorando 

nº 071, temos que ratificar que houve falha administrativa quando da elaboração do 

Contrato14/07, incluindo no mesmo o item 3 da cláusula sétima. Contatada a Empresa Andorinha 

S/A com vista a obtenção dos bilhetes utilizados, fomos informado da impossibilidade de 

apresentá-los, uma vez que os bilhetes são emitidos em 2 vias, sendo uma entregue ao 

passageiro e outra fica arquivada na empresa para atender a fiscalização, em auditoria interna e 

externa, impossibilitando o envio do bilhete junto com a fatura, fato confirmado junto a Agência 

Estadual de Regularização de Serviços – AGEPAN. A comprovação da realização da viagem será 

feita através do Sistema Integrado de Passagens e Diárias – SIPAD da FUNASA, conciliando as 

prestações de contas com as informações constantes na fatura.  

 

Relatório nº: 208095 

Recomendação: Apurar os valores correspondentes às requisições sem o correspondente bilhete 

de passagem, referentes às viagem executadas em 2008. 

Providências a serem Implementadas: Após conciliar as faturas com o Sistema Integrado de 

Passagens e Diárias – SIPAD, poderá ser verificado se por ventura ouve cobrança indevida. 

 

Relatório nº: 208095 

Recomendação: Avaliar a conveniência do cancelamento do contrato nº 14/2007, bem como 

realizar novo procedimento licitatório. 

Providências a serem Implementadas: Ao término do prazo de vigência de contrato nº 14/07, a 

Empresa Andorinha S/A optou em não renová-lo. A administração decidiu formalizar processos de 

dispensa de licitação, com vista a contratação de empresas de transporte coletivo de passageiros 

destinadas aos deslocamentos de servidores, colaboradores e indígenas, acompanhados ou não, 

para tratamento de saúde, em objeto de serviço ou no interesse da Coordenação Regional, no 

entanto, após análise dos processos pela PGF/ GO, emitiu o Parecer (cópia anexa), providenciou 

o cancelamento das dispensas. A partir de deste fato, e para que os serviços essenciais não 

viessem a sofrer solução de continuidade, foi formalizado um processo emergencial para 

atendimento.as nossas necessidades, até que se conclua a nova licitação para contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo 

reserva, marcação/ remarcação, desdobramento, emissão e fornecimento de bilhetes de 

passagem terrestre municipal, intermunicipal e interestadual, em companhia de transporte coletivo 

de passageiros de forma regular e permanente. 

Relatório nº: 208095 
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Recomendação: Adotar medidas corretivas para as irregularidades/impropriedades apontadas 

acima, no "QUADRO DE CONSTATAÇÃOES REFERENTES A AÇÃO 7654" e "QUADRO DE 

CONSTATAÇÃOES REFERENTES A AÇÃO 3861"  detalhadas na Nota de Auditoria nº 208095/2. 

Providências a serem Implementadas: recomendações dos quadros de constatações atendidas 

conforme abaixo: 

Relatório de Fiscalização nº 202268 – CV 403/03 – PM Bela Vista 

 Convenente cientificada pelo Ofício nº 516/08/DIESP, reiterado pelo Ofício nº 847/08/Diesp, 

das recomendações do Relatório de Fiscalização “in loco” da CGU-MS. Apresentando respostas 

lastreadas por cópias de documentos, mediante a apresentação do Ofício nº 0321/08/GP e Ofício 

nº 0327/08/GP, as quais disponibilizamos para análise da CGU-MS. 

 A Eq. Convênio, também, emitiu notificação pelo Ofício nº 258/Eq. Convênio e Ofício nº 

888/Eq. Convênio, para que Convenente PM Bela Vista, apresentasse justificativas a fim de sanar 

irregularidades apontadas pela Auditoria da CGU-MS. Respondida pelos Ofício nºs 0321/08/GP e 

0327/08/GP. 

Relatório de Fiscalização nº 202270 – CV 404/03 – PM Caarapó 

 Convenente cientificada pelo Ofício nº 942/DIESP/CORE/MS/FUNASA, conforme 

recomendação do Relatório de fiscalização “in loco” da CGU-MS.  

Relatório de Fiscalização nº 202270 – CV 405/03 – PM Iguatemi 

 A Concessionária e a Convenente, mediante a apresentação do Ofício nº 715/G/07  já se 

comprometiam a colocar o sistema em funcionamento, conforme o Relatório de fiscalização “in 

loco” da CGU-MS exigiu a posteriori. 

 Atendendo as recomendações da CGU-MS, Notificamos pelos Ofícios nºs 259/Gab-Coord [...], 

Ofício nº 982/Gab-Coord [...] e Ofício nº 935/DIESP/COREMS/FUNASA.  

 Pelo Ofício nº 362/G/08, a Convenente, em resposta às Notificações exaradas pela Funasa, 

ratifica o Ofício nº 715/G/07; ou seja, colocar em funcionamento a ETE o mais breve possível.  

Relatório de Fiscalização nº 202542 – CV 406/03 – PM Porto Murtinho 

 A Convenente, foi notificada pelos Ofícios nº 886/Gab-Coord/Eq. Convênio/Core-MS/Funasa, 

nº 455/DIESP/COREMS/FUNASA, reiterado pelo Nº 943/DIESP/COREMS/FUNASA, a atender as 

demandas do RF citado. 

 Atendendo as recomendações da CGU-MS, Convenente remeteu o Ofício 186/2008/GC de 

10.7.08, atende aos Ofícios nºs 455/DIESP/COREMS/FUNASA, reiterado pelo Nº 

943/DIESP/COREMS/FUNASA, justificando e comprovando com documentos (cópia) que, 

segundo a Prefeitura, sanam parte das impropriedades e irregularidades apontadas por essa 

auditagem externa. 

 Convenente ainda não atendeu à demanda do Ofício nº 886/Gab-Coord/Eq. Convênio/Core-

MS/Funasa. Prazo para a resolução da questão: Dezembro/08. 
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Relatório de Fiscalização nº 201728 – CV 669/03 – PM Caracol 

 A Concedente pelo Ofício nº 515/08/Diesp, reiterado pelo Ofício nº 846/08/Diesp os quais 

notificaram a Convenente a apresentar suas justificativas as impropriedades e irregularidades 

listadas nas recomendações do Relatório de Fiscalização da CGU-MS. Pelo Ofício nº 366/08/PM 

Caracol, a Convenente apresenta as justificativas (cópias dos Ofs, anexas). 

 A Concedente Funasa, pelo Ofício nº 884/08/Eq. Convênio de 16.6.08, remeteu cópia do 

Relatório de Fiscalização em questão, notificando a Convenente PM Caracol, apresentasse 

justificativas e/ou sanasse as apontadas pela CGU-MS. Ainda não houve manifestação por parte 

da Convenente. 

 Cabe ressaltar que o CV 669/03, encontrar-se concluído em sua execução física com 

prestação de contas finais apresentada e aprovada. 

Relatório de Fiscalização nº 202021 – CV 671/03 – PM Nioaque 

 Convenente enviou pelo Ofício nº 123/SEFINPLA/2008 (fl. 311 do PPJ), comprovando com 

declarações individuais dos beneficiários (fls 315 a 392 do PPJ); de que torneira instalada à época 

da entrega das obras, em de metal. 

 Convenente comprova, mediante a apresentação do Ofício nº 026/SOSU/DSPU/2008, que 

foram executadas as adequações referentes à casa-de-bomba, para 6m2 (documento fotográfico 

anexo – fls. 313 e 314 do Processo de Projeto - PPJ). Sendo desnecessário o ressarcimento dos 

valores auferidos pela fiscalização “in loco” da CGU-MS. 

Relatório de Fiscalização nº 202024 – CV 672/03 – PM Tacuru 

 A Concedente pela Divisão de Engenharia de Saúde Pública (Diesp), mediante a emissão do 

Ofício nº 517/08/Diesp, notificou a Convenente PM Tacurú a apresentar e/ou sanar as 

impropriedade e irregularidades apontadas pela Auditoria realizada “In Loco” pela CGU-MS 

através do Relatório de Fiscalização encaminhado apenso ao Ofício citado. 

 A Convenente PM Tacurú, pelo Ofício/GP/210/2008 de 9.5.08, apresentou suas justificativas 

às recomendações exaradas pela CGU-MS, no Relatório de Fiscalização. Trouxe apenso ainda o 

Ofício nº 210, cópia de documentação que comprovam providências jurídicas adotadas pela 

entidade e parecer sobre a questão das obras pactuadas nessa Avenca. 

 A Concedente Funasa pela Eq. Convênio, comprova com cópias, de comunicações intra-

processuais: Despacho nº 097/06; Despacho nº 098/06 e Despacho nº 101/06, todos de Mai/06, 

que adotou as providências, à época, cabíveis às irregularidades constadas pelo 

acompanhamento físico-financeiro da execução do objeto pactuado. Instaurando inclusive a 

competente TCE, conforme Portaria nº 210 de 5.5.06 (cópia anexa). 

Relatório de Fiscalização nº 202023 – CV 213/04 – PM Nova Andradina 

 A Convenente já apresentou a Prestação de Contas Final, que está sob análise. A vigência do 

CV 213/04 expirará em 20.9.2008 (tela Siafi anexa) e de acordo com legislação vigente a 

Convenente teria 19.11.2008 para apresentar as contas finais e a Concedente 90 (dias) a partir 
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dessa data para aprovação ou não da PCF. Sendo assim, consideramos que a Funasa não se 

encontra em atraso com análise.  

 Atendendo as recomendações da CGU-MS, Notificamos pelo Ofício nº 1339/Gab-Coord [...],  a 

Convenente a apresentar justificativas que ilidem as falhas formais aludidas no Relatório de 

Fiscalização nº 202023 de 14.12.07.  

 Deve-se observar no art. 1º da LP, a isenção da LI para este tipo ação (Rede/Ligação). 

 Convenente foi notificada pelo Ofício nº 511/DIESP/COREMS/FUNASA[...], a apresentar a 

Licença de Operação (LO). Em resposta, a Convenente apresentou os Ofícios nº 020, 109 e 

119/2008/GAB/PREF, esclarece que esta sendo providenciada pela Empresa de Saneamento de 

Mato Grosso do Sul - SANESUL, cópia do requerimento da LO anexo. 

Relatório de Fiscalização nº 202274 – CV 218/04 – PM Nova Andradina 

 A Convenente foi notificada a observar a necessidade de atender ao Art. 21 da Lei Nº 8666/93, 

pelo Ofício nº 945/DIESP/COREMS/FUNASA[...].  

 Prestação de Contas Final, analisada e aprovada, conforme Parecer Técnico Final nº 

79/06/DIESP/COREMS/FUNASA, Parecer Financeiro nº 56/07/GAB-COORD/EQ. CONVÊNIO [...] 

e Mensagem SIAFI 20070703912. 

 A Convenente apresentou à época da execução das obras a Licença Prévia nº 409/04. Deve-

se observar no parágrafo 1º da LP, a isenção da LI para este tipo ação (Rede/Ligação). 

 Convenente foi notificada pelo Ofício nº 945/DIESP/COREMS/FUNASA[...], a apresentar a 

Licença de Operação (LO). Em resposta, a Convenente apresentou o Ofício nº 

237/2008/GAB/PREF, esclarece que esta sendo providenciada pela Empresa de Saneamento de 

Mato Grosso do Sul - SANESUL, cópia do requerimento da LO anexo. 

Relatório de Fiscalização nº 202536 – CV 1032/04 – PM Dourados 

 Emitido o Ofício nº 986/08 de 30.6.2008, encaminhando as demandas exaradas pelo Órgão de 

Controle Externo (CGU-MS), notificando a Convenente a tomar providências para sanar as 

impropriedades e irregularidades apontadas. 

 Pelo Despacho nº 573/Sadet/Copon/Cgcon/Presi em Brasília, respondeu ao  Memorando nº 

157/Gab-Coord/Eq. Convênio/Core-MS/Funasa [...], justificando a não liberação dos recursos fato 

da SEINFRA estar, naquele momento, em situação de irregularidade junto ao INSS. 

 Mediante a emissão do Ofício nº 1273/08 de 28.8.2008, a Convenente foi notificada quanto a 

irregularidade apontada pela Copon/Cgcon. Num ato contínuo a adotar as medidas sanadoras do 

problema. Prazo previsto Dezembro/2008. 

Relatório de Fiscalização nº 202275 – CV 1033/04 – PM Paranaiba 

 Da Convenente foi exigido pela Notificação nº 036/06, Notificação nº 071/06 e Ofício nº 484/08 

a apresentação da Prestação de Contas Parcial. Pelo OF. Nº 546/06-GAB/SEINFRA [...]. A 

Convenente informou que licitação das obras que estavam sub-judice. 

 Com a apresentação  do OF. 2791/GAO/SGOP/SEOP/2008 de 24.7.08, a Convenente 

comprova que licitou novamente as obras pactuadas, emitindo Ordem de Serviços. Convenente 
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atendendo o preceito legal do Art. 21 da Lei nº 8666/93, aludido pela CGU-MS, anexa cópia da 

publicação no DOU Nº 7240 do dia 26.6.08, relativo ao resultado da licitação das obras. 

 Aditamento recomendado pela CGU-MS, deu-se em 3.7.08, publicado no DOU Nº 126, página 

142 (anexa). 

Relatório de Fiscalização nº 202535 – CV 1034/04 – PM Naviraí 

Demandas e Recomendações não foram respondidas em razão do não envio, por parte da CGU-

MS, do Relatório de Fiscalização (RF) contendo as diligências para sanamento das 

impropriedades e irregularidades constatadas pela auditagem realizada. 

Relatório de Fiscalização nº 202275 – CV 1035/04 – PM Nova Andradina 

 A Convenente foi notificada a observar a necessidade de atender ao Art. 21 da Lei Nº 8666/93, 

pelo Ofício nº 944/DIESP/COREMS/FUNASA[...].  

 Prestação de Contas Final, analisada e aprovada, conforme Parecer Técnico Final nº 

S/N/DIESP/COREMS/FUNASA, fls 227 e 228, Parecer Financeiro nº 164/07/Eq. De Convenio e 

Mensagem SIAFI 2007.1467.397 datada em 09/10/07. 

 A Convenente apresentou à época da execução das obras a Licença Prévia nº 423/04. Deve-

se observar no parágrafo 1º da LP, a isenção da LI para este tipo ação (Rede/Ligação). 

 Convenente foi notificada pelo Ofício nº 944/DIESP/COREMS/FUNASA[...], a apresentar a 

Licença de Operação (LO).  

 Anexo resolução nº 12 de 01/07/08, art 1º, IV, que isenta licenciamento ambiental ao 

empreendimento. 

Relatório de Fiscalização nº 202019 – CV 1442/04 – PM Jaraguari 

 Ofício nº 525/08 de 2.4.08 comprova o atendimento à recomendação da CGU, relativa ao Art. 

23 da IN/STN Nº 1/97, por parte da Equipe de Convênio, ou seja, a realização da Supervisão “In 

Loco”, referente ao acompanhamento físico-financeiro.  

 Convenente notificada pelo Ofício nº 61/Diesp, tendo apenso o Relatório de Visita Técnica nº 

1/08, contendo demandas na execução física das obras a serem sanadas.  

 Pelo Ofício nº 159/08 da PM Jaraguari, tendo apenso Parecer Técnico da Eletro Bombas, 

informando que providenciará a correção dos problemas em seu todo. 

 Emitido o Ofício nº 1245/08/Diesp, notifica a Convenente a cumprir ao exarado no Ofício nº 

159/08 da PM Jaraguarí. Deixando claro o cumprimento total das diligências da CGU-MS. 

Relatório de Fiscalização nº 202530 – CV 1443/04 – PM Santa Rita do Pardo 

 A Concedente, pela da Diesp, realizou o acompanhamento a execução física do objeto 

pactuado, conforme fica comprovado nos Relatórios de Visitas Técnica 04/06, 05/07 e 06/08 

(cópia anexa), atendendo assim a recomendação da alínea “a)” aludida no Relatório da CGU-MS. 

 Em atendimento a recomendação da alínea “b)”, notificamos a Cgcon/Presi, nível central da 

área de Convênio em Brasília, para justificar o não repasse da 3ª parcela. Em resposta, foi 

enviado o Despacho nº 573/Sadet/Copon/Cgcon (cópia anexa) que elide a questão. 
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 Com o envio do Ofício nº 495/2008/SCG de 11.7.08 (cópia anexa), a Convenente atende a 

questão apontada na alínea “c)” que alude ao pagamento antecipado de despesas/serviço. 

 O Ofício nº 495/2008/SCG, justifica, também, a questão enunciada na alíena “d)” do Relatório 

de Fiscalização exarado pela CGU-MS, relativa ao atingimento do objeto pactuado.  

Relatório de Fiscalização nº 202531 – CV 1975/04 – PM Santa Rita do Pardo 

 A Concedente, pela da Diesp, realizou o acompanhamento a execução física do objeto 

pactuado, conforme fica comprovado nos Relatórios de Visita Técnica 01/07 e 02/07 (cópia 

anexa), atendendo assim a recomendação da alínea “a)” aludida no Relatório da CGU-MS. 

 Em atendimento a recomendação da alínea “b)”, notificamos a Cgcon/Presi, nível central da 

área de Convênio em Brasília, para justificar o não repasse da 3ª parcela. Em resposta, foi 

enviado o Despacho nº 573/Sadet/Copon/Cgcon (cópia anexa) que elide a questão. 

 Com o envio do Ofício nº 496/2008/SCG de 11.7.08 e Ofício nº 509/2008/SCG de 18.7.08 

(cópias anexas), a Convenente elide a irregularidade apontada na alínea “c)”, relativa à distorção 

aferida entre despesa realizada e serviço executado. 

 O Ofício nº 496/2008/SCG, justifica, também, a questão enunciada na alíena “d)” do Relatório 

de Fiscalização exarado pela CGU-MS, relativa ao atingimento do objeto pactuado.  

Relatório de Fiscalização nº 202529 – CV 2041/04 – PM Angélica 

 A Convenente foi notificada pelo Ofício nº 989/2008 /Gab-Coord/Eq. Convênio/Core-

MS/Funasa, a justificar-se ou adotar as providências corretivas aludidas no RF 202529 da 

Auditoria da CGU-MS. A Convenente não se manifestou sobre a questão. 

 Apenso ao Ofício nº 156/2008/GP de 23.5.08 a Prestação de Contas Final foi apresentada. 

Sob análise, serão observados nos documentos apresentados, se a Convenente ressarciu os 

valores auferidos no RF 202529 ao Erário Federal, bem como a aplicação da contrapartida no 

objeto pactuado. Na emissão de diligências, a Concedente (Funasa) fará gestões para a 

Convenente (Prefeitura). 

 Prazo para a consecução do ato: Dezembro/2008.   

Relatório de Fiscalização nº 202532 – CV 2042/04 – PM Caarapó 

 A Concedente pelo Ofício nº 965/08/Diesp, remeteu para a Convenente o Relatório de 

Fiscalização Nº 202532 com vistas a apresentação de justificativas e/ou sanamento das 

impropriedades e irregularidades apontadas pela CGU-MS.  

 A Eq. Convênio mediante a emissão do 991/08/Eq. Convênio, também, enviou cópia do RF da 

CGU-MS e instou a entidade a justificar-se, adotando providências a fim de evitar futuras 

violações à legislação que norteia a gestão/execução de Convênios. 

Relatório de Fiscalização nº 202538 – CV 2044/04 – PM Costa Rica 

 A Convenente foi notificada pelo Ofício nº 449/DIESP/COREMS/FUNASA[...], em 25/03/08, 

para pronunciar e justificar o relatório de auditoria supracitado itens 03.04.01, 03.04.02. Em 

resposta, a Convenente pelo Oficio 124/08/GAB/PMCR de 08/04/08 e Relatório de Execução de 

Obra, datado de 08/04/08, justifica a recomendação desse Órgão de Controle. (anexo). 
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Relatório de Fiscalização nº 202541 – CV 1164/05 – PM Jardim 

 A Convenente através do Ofício nº 184/2008-NPE de 186.2008, justifica que não houve 

pagamentos de valores indevidos e sim o remanejamento de serviços, conforme analisado e 

aprovado pela Concedente (Funasa). O Termo Aditivo que integrou o novo Plano de Trabalho, foi 

publicado no DOU Nº 57 de 25.3.08, página 73 (cópia anexa). 

 Anexo resolução nº 12 de 01/07/08, art 1º, IV, que isenta licenciamento ambiental ao 

empreendimento. 

Relatório de Fiscalização nº 202543 – CV 1165/05 – PM Porto Murtinho 

 A Convenente foi notificada  através do Ofício nº 520/DIESP/COREMS/FUNASA, reiterado 

pelo Ofício nº 946/ DIESP/COREMS/FUNASA, a justificar as recomendações do RF 202543 da 

CGU-MS.  

 Mediante a apresentação do Ofício nº 185/2008/GC de 9.7.08, a Convenente responde a 

demanda exarada pelo Relatório da Auditoria Externa da CGU-MS (cópia anexa). 

 Prestação de Contas Parcial foi aprovada conforme Parecer Técnico nº 59/08 da 

DIESP/COREMS/FUNASA e Parecer Financeiro nº 35/08 da Eq. Convênio, no valor de R$ 

783.200,00. 

Relatório de Fiscalização nº 202278 – CV 1169/05 – PM Tacuru 

 A Concedente Funasa com emissão Ofício nº 990/08/Eq. Convênio, cumpre com a 

recomendação enunciada pela CGU-MS em seu RF Nº 202278, por cientificar a entidade 

Convenente – PM Tacurú sobre a ilegalidade aludida no Relatório referenciado. 

Relatório de Fiscalização nº 202020 – CV 1542/05 – PM Jardim 

 A CGU-MS pelo Relatório de Fiscalização apresentado, enunciou recomendações que pelo 

Ofício nº 606/08/Diesp, reiterado pelo Ofício nº 845/08/Diesp foram remetida a Convenente para 

atendimento. Com a apresentação do Ofício nº 200/2008-NPE a PM Jardim Convenente no CV 

1542/05, justifica-se – cópia anexa.  

 A Funasa, pela Eq. Convênio, notificou pelo Ofício nº 995/08/Eq.Convênio a Convenente – PM 

Jardim, a sanar as impropriedade e irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização da 

CGU-MS. No entanto até a presente data não houve manifestação por parte da Convenente 

sanando as incorreções e ilegalidades enunciadas. 

Relatório de Fiscalização nº 202022 – CV 2869/05 – PM Nioaque 

 Notificada  pelos Ofícios nºs 470/Diesp de 27.3.08 e 955/Diesp de 24.6.08, A Convenente 

através do Ofício nº 119/SEFINPLA/2008 de 7.7.08, comprova que ressarciu ao Erário Federal, 

conforme cópia da GRU apensa ao citado ofício, o valor de R$ 1.378,94.  

 Convenente apresentou a Prestação de Contas Final pelo Ofício nº 310/SEFINPLA, que esta 

sob análise; na qual será aferido se houve o cumprimento total do objeto pactuado, entre eles a 

execução das 7 ligações apontas pela CGU-MS como não executadas. 
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Relatório de Fiscalização nº 202541 – CV 2967/05 – PM Três Lagoas 

 A Concedente através do Ofício nº 1000/08/Gab-Coord/Eq. Convênio [...] e Ofício nº 

947/DIESP/CORE/MS/FUNASA [...], instou a Convenente a apresentar justifica e/ou sanar as 

impropriedades/irregularidades, para o não funcionamento do sistema implantado. 

 A Convenente encaminhou o Ofício nº 833/2008/SEFIN de 30.7.08, apresentando as 

justificativas para as impropriedades apontadas no Relatório da CGU-MS supracitado.  

 Anexo resolução nº 12 de 01/07/08, art 1º, IV, que isenta licenciamento ambiental ao 

empreendimento. 

Relatório de Fiscalização nº 202528 – CV 2968/05 – PM Anastácio 

 A Divisão de Engenharia de Saúde Pública (Diesp), emitiu o Ofício nº 963/08/Diesp tendo 

apenso o Relatório de Fiscalização, notificando a Convenente a justificar e adotar providências 

necessárias visando sanear as impropriedades e irregularidades apontas pela Auditoria da CGU-

MS. Entretanto cabe informar que até presente data, não houve manifestação. 

Relatório de Fiscalização nº 202533 – CV 2971/05 – PM Caarapó 

 Com emissão a do Ofício nº 1004/08/Eq. Convênio, consideramos atendida a recomendação 

da CGU-MS, explicitada no RF Nº 202533, sobre o descumprimento do Art. 21 da Lei Nº 8666/93. 

Vez que cientificamos a entidade Convenente sobre a responsabilidade do cumprimento do 

preceito legal. 

Relatório de Fiscalização nº 202539 – CV 2972/05 – PM Deodápolis 

 Pela Exposição de Motivos S/Nº o Técnico responsável pelo acompanhamento às obras 

pactuadas na Avenca, justifica irregularidade argumentando que não houve dano ao Erário 

Federal, vez que o Convênio esta andamento e sua vigência expira em 4.3.2009. 

 Visto que a CGU-MS, acatou parcialmente a justificativa acima apresentada, a Diesp pelo 

Ofício nº 1246/Diesp de 22.8.2008, notificou a Convenente a apresentar sua justificativa para a 

irregularidade aponta pela auditoria da CGU-MS. 

 Quanto ao Item “b)” da Recomendação, o preceito legal obriga a Convenente a aplicar a 

contrapartida no objeto pactuado, “dentro da vigência da Avenca”, fato que se aplica ao caso 

concreto (CV expirará em 4.3.2009). 

Relatório de Fiscalização nº 202540 – CV 2973/05 – PM Douradina 

 A Concedente através do Ofício nº 500/08/Diesp, reiterado pelo Ofício nº 960/08/Diesp, foi 

cientificada do Relatório de Fiscalização Nº 20254 e a adotar providências; justificando, 

promovendo correções e/ou ressarcindo à Conta Específica os valores pagos indevidamente. 

Convenente não se manifestou até a presente data. 

 Ofício nº 1016/08/Eq. Convênio, deu conhecimento a Convenente, também, do Relatório de 

Fiscalização aludido. Instando-a a apresentar justificativas e/ou elidir a questão por ressarcir os 

valores pagos indevidamente e sanar as impropriedades/irregularidades de formalização 

apontadas pela Auditagem da CGU-MS. 
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Relatório de Fiscalização nº 201731 – CV  253/06 – PM Nioaque 

 A Concedente através do Ofício nº 492/Diesp/Core-MS/Funasa de 28.3.08 e Ofício nº 

1017/08/Gab-Coord/Eq. Convênio/Core-MS/Funasa de 8.7.08, encaminhou a Convenente, para 

atendimento, o Relatório de Fiscalização citado.  

 A Convenente pelo Ofício nº 075/SEFINPLA/2008 de 7.5.08 comprovou com cópias de 

documentos que ressarciu à Conta Específica do Convênio, o valor apontado pela CGU-MS como 

pagamento indevido (cópias anexas).  

Relatório de Fiscalização nº 201732 – CV  858/06 – PM Sidrolândia 

 Pelos Ofícios nº 518/08/Diesp e nº 1018/08/Eq. Convênio a Concedente (Funasa), remeteu 

para Convenente (PM Sidrolândia) cópia do RF Nº 201732, para que o ente que conveniou 

apresentasse suas justificativas, a fim de sanar as impropriedades e irregularidades apontadas 

pela CGU-MS.  

 Com a apresentação dos Ofícios nº 062/08, nº 0204/08 e nº 0192/08 a Convenente apresenta 

suas justificativas, visando esclarecer e/ou sanar as inconsistências e irregularidades aferidas pela 

Auditoria realizada pela CGU-MS. 

Relatório de Fiscalização nº 201730 – CV 1571/06 – PM Nioaque 

 A Concedente pelo Relatório de Acompanhamento nº 13/08 realizou o acompanhamento 

financeiro “In Loco” e pelos Relatórios de Visita Técnica nºs 01/07, 02/07 e 03/07, comprova a 

realização do acompanhamento físico. Assim sendo, cumpriu-se o preceito legal do Art. 23 de 

IN/STN Nº 1/97, aludido pela CGU-MS.  

 Pelos Ofícios nºs 1017/08 da Eq. Convênio, 954/08 e 469/08 da Diesp (cópias anexas), foi 

encaminhado a Convenente o Relatório de Fiscalização da CGU-MS, instando a mesma a cumprir 

com as recomendações exaradas pela Auditoria Externa. No entanto até momento não houve 

manifestação por parte da Convenente sobre esta questão, estar 

 Anexo Resolução nº 12 de 01/07/08, art 1º, IV, que isenta licenciamento ambiental ao 

empreendimento. 

Relatório de Fiscalização nº 202271 – CV 2030/06 – PM Cassilândia 

 A Concedente notificou a Convenente pelo do Ofício nº 948/DIESP/COREMS/FUNASA de 

24.6.08, remetendo o RF 202271, contendo as demandas da CGU-MS.  

 Convenente pelo Ofício nº 236/2008 CASSILÂNDIA/MS de 11.7.08., justifica e encaminha 

documentos que, segundo a Prefeitura, sanam as impropriedades/irregularidades apontas por 

este Órgão de Controle Externo. 

Relatório de Fiscalização nº 202273 – CV 2035/06 – PM Iguatemi 

 A Concessionária e a Convenente, mediante a apresentação do Ofício nº 715/G/07  já se 

comprometiam a colocar o sistema em funcionamento, conforme o Relatório de fiscalização “in 

loco” da CGU-MS exigiu a posteriori. 

 Atendendo as recomendações da CGU-MS, Notificamos pelos Ofícios nºs 259/Gab-Coord [...], 

Ofício nº 982/Gab-Coord [...] e Ofício nº 949/DIESP/COREMS/FUNASA.  
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 Pelo Ofício nº 362/G/08, a Convenente, em resposta às Notificações exaradas pela Funasa, 

ratifica o Ofício nº 715/G/07; ou seja, colocar em funcionamento a ETE o mais breve possível.  

Relatório de Fiscalização nº 202276 – CV 2041/06 – PM Rio Verde 

 A Concedente através do Ofício nº 1022/08/Eq. Convênio, remeteu cópia do RF da CGU-MS, 

para a Convenente PM Rio Verde. Em resposta a Convenente mediante a apresentação da 

Prestação de Contas Final, comprovou/sanou diversas das recomendações apontadas pela CGU-

MS relativas a ilegalidades aferidas (cópia anexa). 

 Com a cópia dos Relatórios de Visita Técnica nº s 2 e 3, se comprova que o acompanhamento 

às execução das obras foi realizado, conforme recomendado pela Auditoria Externa (CGU-MS). 

 Com a apresentação da Prestação de Contas Final, a área analítica da Concedente pôde 

aferir a retenção dos impostos, tendo em vista a emissão de Parecer Financeiro Nº 30/08, 

aprovando as contas finais da Avenca. 

Relatório de Fiscalização nº 202269 – CV 2042/06 – PM Santa Rita do Pardo 

Não há recomendações a serem atendidas, visto que no Relatório de Fiscalização apresentado, a 

CGU-MS não alusão a nenhuma impropriedade ou irregularidade na execução desse Convênio. 

Resta-nos informar que esta programada a realização do Acompanhamento “In Loco” relativo à 

execução físico-financeira para Dezembro/2008. 

Relatório de Fiscalização nº 202277 – CV 2043/06 – PM São Gabriel do Oeste 

 A Concedente (Funasa) pelo Ofício nº 1023/08/Eq. Convênio, encaminhou a Concedente (PM 

São Gabriel do Oeste) o RF Nº 202277 visando cientificar o ente que conveniou sobre as 

irregularidades e impropriedades constatadas pela CGU-MS e solicitando apresentação e 

justificativas. Entretanto a Convenente ainda não se manifestou sobre a questão. 

 Convenente deverá estar sendo alvo de Supervisão de Acompanhamento “In Loco”, 

programada para Dezembro/08 (Art. 23 da IN/STN Nº 1/97). 
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13. Atos de admissão, desligamento, concessão de aposentadoria 
e pensão praticados no exercício 

 

 
 

Ministério da Saúde 
 

Fundação Nacional de Saúde 
Coordenação Regional do Mato Grosso do Sul 

 

 

 
 

Declaração 
 

Atendendo a solicitação TCU, Decisão Normativa 093/08 de 03 de dezembro, 

anexo II item 14, informo abaixo os Atos de Admissão, Desligamento, Concessão de 

aposentadoria e pensão praticados no exercício 

 

ATOS QUANTIDADE 
REGISTRADOS NO SISAC 

Quantidade 

Admissão - Realizado pela presidencia  

Desligamento - Realizado pela presidencia 

Aposentadoria 22 13 

Pensão 09 03 

 
 
 
 
 

Campo Grande 30 de março de 2009. 
 
 
 
 

Eni Coppo 
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14. Demonstrativo Simplificado de Tomada de Contas Especiais 
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15. Informações sobre a composição de Recursos Humanos 
 

 

 
 

Ministério da Saúde 
 

Fundação Nacional de Saúde 
Coordenação Regional do Mato Grosso do Sul 

 
 

Declaração 
 
 

Atendendo a solicitação TCU, Decisão Normativa 093/08 de 03 de dezembro, 

anexo II item 16, informo abaixo a composição de Recursos Humanos 

 

Descrição: 
2006 2007 2008 

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Sevidores ativos do quadro 
próprio em exercício na Unidade 

890 2.716.366,66 868 
 

2.331.536,91 
843 

 
2.999.752,43 

Total Pessoal Próprio 890 2.716.366,66 868 
 

2.331.536,91 
843 

 
2.999.752,43 

 

Descrição: 
2006 2007 2008 

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Ocupantes de funções de 
confiança, sem vínculo 

- - 03 11.431,18 03 13.479,13 

ESTAGIÁRIOS 55 13.446,83 47 3.785,51 33 9.723,00 

 

Descrição: 
2006 2007 2008 

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Pessoal Requisitado em 
exercício na Unidade, com ônus 

01 1.692,61 01 588,61 01 3.215,88 

Pessoal requisitado em exercício 
na Unidade, sem ônus 

07 - 07 - 07 - 

Total pessoal requisitado, 
em exercício na unidade 

08 1.692,61 08 588,61 08 3.215,88 

 

Descrição: 
2006 2007 2008 

Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa 

Pessoal Cedido pela Unidade, 
com ônus 

- - 01 2.502,52 03 8.691,13 

Pessoal Cedido pela Unidade, 
sem ônus 

- - - - - - 

Total Pessoal cedido pela 
Unidade 

- - 01 2.502,52 03 8.691,13 

 
 
 

Campo Grande 30 de março de 2009. 
 

______________________________________ 
Eni Coppo 
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16. Outras informações consideradas pelos responsáveis como relevantes 
para a avaliação da conformidade e do desempenho da gestão 

 

16.1. Recursos Humanos COREMS 

Para realização das ações de Atenção Básica em Saúde e Saneamento Básico, 

a FUNASA/COREMS utiliza-se de recursos financeiros próprios da administração direta. 

De acordo com o organograma da instituição, a Coordenação Regional de Mato 

Grosso do Sul é composta por quatro divisões que são responsáveis pelo atendimento à saúde 

indígena e ações de saneamento nas aldeias, em comunidades quilombolas e municípios 

pequenos. As Divisões são departamentos que organizam os serviços à essas populações, em 

diferentes áreas: Divisão de Administração (DIADM), Divisão de Recursos Humanos (DIREH), 

Divisão de Engenharia e Saúde Pública (DIESP) e Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), 

além dos setores como Assessoria de Comunicação, Educação em Saúde, Equipe de Convenio e 

Procuradoria Geral da República em Goias. 

A Coordenação Regional de Mato Grosso do Sul, tem suas Divisões de Serviço 

distribuídas em um prédio central (alugado) de 7 andares e um outro terreno (próprio) que 

contempla o Almoxarifado e o Setor de Transportes.  

A Divisão de Recursos Humanos DIREH, administrou no exercício de 2008 a 

vida funcional de 1.235 servidores, dos quais, 627 (50,76%)  encontram-se cedidos para a 

Secretaria de Estado de Saúde com ações de combate a endemias, 211  (17,08%) lotados na 

estrutura da CORE, 199 (16,11%) aposentados e 198 (16,03%) pensionistas. 

E ainda de 860 colaboradores, sendo,  21 estagiários de nivel médio (2,44%), 

12 estagiários de nível superior (1,39%), 01 Consultore Unesco (0,11%), 07 Cedidos da SES 

(8%), 27 Empresa de Serviço e Limpeza (3,13%), 07 Empresa de Vigilancia (0,8%), 452  ONG - 

Missão Evangélica Caiuá (52,55%) e 333 Contratados com recurso do SAS (38,72%). 

Desde quantitativo a Coordenação de Mato Grosso do Sul conta com 27  (vinte e 

sete) servidores ativos para desenvolver as atividades de saneamento no Estado e junto a 2º 

maior população indígena do país. 

Para o atendimento de ações básicas em saúde dos povos indigénas, que 

alcança 63.551,00 indíos distriubída em 07 etnias e 74 aldeias. O Distrito Sanitário Especial 

Indígena DSEI/MS, possui em seu quadro 927 colaboradores distribuídos da seguinte forma: 112 

Servidores (12,08%), 333 contratados com recursos da SAS (35,92%), 415 contratados pela ONG 

– Missão Evangélica Caiua (44,76%) e 67 cedidos pelas Prefeituras Municipais (7,22%) e em sua 

estrutura conta com 15 unidades administrativas descentralizadas, 3 casais, 71 poços de saúde, 

141 veiculos, 33 motos. 
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16.2. Execução Orçamentária 

A Fundação Nacional de Saúde Coordenação de Mato Grosso do Sul, contou 

em 2008 com um montante de 14,2 milhões de reais dos quais foram executados em torno de 

13,5 milhões o que representou uma execução orçamentária de 96%. 

Como reforço dessa argumentação, as tabelas abaixo demonstram essa 

execução orçamentária por área. 

Demonstrativo das Provisões Recebidas / 2008 

ÁREA CUSTEIO CAPITAL OBRAS TOTAL 

DIESP     2.453.144,70           31.440,00      4.260.427,79         6.745.012,49  

DIADM     2.466.336,83             3.246,00   ---         2.469.582,83  

D
IR

E
H

 

PESSOAL               618,66   ---   ---                   618,66  

CAPACITAÇÃO        140.347,02   ---   ---            140.347,02  

EDUCAÇÃO        126.821,62   ---   ---            126.821,62  

DSEI     4.391.533,61           80.549,90         197.865,41         4.669.948,92  

VIGISUS          23.201,00   ---   ---              23.201,00  

TOTAL     9.602.003,44         115.235,90      4.458.293,20       14.175.532,54  

  
  

         Demonstrativo das Provisões Executadas / 2008 

ÁREA CUSTEIO CAPITAL OBRAS TOTAL 

DIESP     2.412.962,96           22.371,55      3.994.376,68         6.429.711,19  

DIADM     2.429.858,05             3.066,00   ---         2.432.924,05  

D
IR

E
H

 

PESSOAL               618,66   ---   ---                   618,66  

CAPACITAÇÃO          54.866,58   ---   ---              54.866,58  

EDUCAÇÃO          84.191,82   ---   ---              84.191,82  

DSEI     4.357.458,19           67.161,15           92.540,45         4.517.159,79  

VIGISUS          11.275,60   ---   ---              11.275,60  

TOTAL     9.351.231,86           92.598,70      4.086.917,13       13.530.747,69  

 
. 

          Demonstrativo das Provisões Devolvidas / 2008 

ÁREA CUSTEIO CAPITAL OBRAS TOTAL 

DIESP            1.749,00             9.068,45         266.051,11            276.868,56  

DIADM          36.478,78                180,00   ---              36.658,78  

D
IR

E
H

 

PESSOAL  ---   ---   ---                           -    

CAPACITAÇÃO          85.480,44   ---   ---              85.480,44  

EDUCAÇÃO          42.629,80   ---   ---              42.629,80  

DSEI          34.075,42           13.388,75         105.263,65            152.727,82  

VIGISUS          11.925,40   ---   ---              11.925,40  

TOTAL        212.338,84           22.637,20         371.314,76            606.290,80  

      
     

  

 CRÉDITO DISPONÍVEL 2008 NÃO DEVOLVIDO 

ÁREA CUSTEIO CAPITAL OBRAS TOTAL 

DIESP          38.432,74   ---   ---              38.432,74  

DSEI  ---   ---                  61,31                     61,31  

      TOTAL EXECUTADO PELA CORE/MS 96,00% 

Essa execução desconsidera valores referentes a Restos a Pagar, o qual fica 

expresso no item 2.4.3, indicadores 9, 10 e 11 deste relatório. 

 

16.3. Parcerias / Eventos  

Procuramos abaixo demonstrar em tópicos, algumas parcerias, eventos e 

manchetes que se fizeram presente em 2008: 

Parceiras firmadas no exercício, na qual a CORE adquriu atraves de doações do 

Ministério Publico Federal do Trabalho 03 Automóveis modelo Uno Mille Zero Km, 04 

Automóveis modelo VW/Kombi Zero Km; da Procuradoria da República do Estado de MS  34 

Micros Computadores e  27 Monitores (semi novos); do Governo do Estado 01 Lancha em fibra, 
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comprimento 7,00 mts, 01 Motor de popa 200Hp, 01 Perfuratriz, 01 compressor, 01 Caminhão 

Mercedes trucado, 02 Caminhões Volkswagen 

Eventos que fortaleceram a gestão, Capacitação de 40 servidores em Educação 

em Saúde para implantar equipes nos Pólos Indígenas; Gestão Participativa Pólos; Inauguração 

do complexo de saúde em Amambai; Nova parceria para programa de estágio / GOVMS; Parceria 

com a Escola técnica de Saúde do Estado para Curso de Técnico em Enfermagem para Terenas; 

Parceria com a Escola Governo para realização de capacitações gerenciais; Realização de 

Vacinação Gripe e FA para servidores CORE; Funasa/MS participa de inauguração de casa de 

reza; Comemoração do Dia do Índio reunindo mais de 700 índios na capital; UFGD capacitam 

servidores em Antropologia, Políticas e Legislações Indígenistas; Funasa de MS organiza 

Encontro de Saúde Indígena Com parteiras, médicos e rezadores; Monitoramento da saúde de 

servidores e realização de ações de combate ao fumo; Funasa de MS participa de 3º Encontro 

das Comunidades Negras Rurais Quilombolas  

Funasa de MS faz parcerias e promove campanha de brinquedos e agasalhos; 

 

Aldeias de Campo Grande participam de gincana contra a dengue. 

 

 

16.4 Avanços 

Realização de 6 seis Reuniões de CONDISI; realização de 4 reuniões de Gestão 

dos Pólos; Pólos envolvidos nas ações de Saneamento e Educação em Saúde.  

 

16.5. Dificuldades 

Insuficiência de servidores (todos os níveis); Insegurança quanto ao recebimento 

da GACEN;  Não reconhecimento das estruturas descentralizadas (Pólos);  PGF estabelecida em 

Goias; Frota antiga. 
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17. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins 
 

 

 
 

Ministério da Saúde 
 

Fundação Nacional de Saúde 
Coordenação Regional do Mato Grosso do Sul 

 
 

Declaração 

 
 
 

 
Declaro, para fins do disposto no item B do anexo II da Decisão Normativa TCU n.º 

93/2008, que no caso específico da Fundação Nacional de Saúde – Coordenação Regional de 

Mato Grosso do Sul, que não há grupos enquadráveis noutros blocos deste relatorio. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis desta declaração. 

 
 
 

 
 
 

Campo Grande 30 de março de 2009. 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Flavio da Costa Britto Neto 
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18. Despesas de Natureza Sigilosa 
 

 

 
 

Ministério da Saúde 
 

Fundação Nacional de Saúde 
Coordenação Regional do Mato Grosso do Sul 

 
 

Declaração 

 
 
 

 
Declaro, para fins do disposto no item 7 do anexo III da Decisão Normativa TCU n.º 

94/2008, que no caso específico da Fundação Nacional de Saúde – Coordenação Regional de 

Mato Grosso do Sul, que não houve pagamento de despesas na forma do “Demonstrativo dos 

pagamentos de despesas de natureza sigilosa, incluindo aqueles efetuados mediante suprimento 

de fundos” no exercício de 2008. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis desta declaração. 

 
 
 

 
 
 

Campo Grande 30 de março de 2009. 
 
 
 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Gilberto Durão Aranda 
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19. Declaração de Bens e Rendas 
 

 

 
 

Ministério da Saúde 
 

Fundação Nacional de Saúde 
Coordenação Regional do Mato Grosso do Sul 

 
 

Declaração 

 
 
 

 
Declaro, para fins que os servidores arrolados no ROL DE RESPONSÁVEIS, no 

exercício de 2008 atenderam a obrigação quanto a apresentação da declaração de bens e rendas. 

 

Estou ciente das responsabilidades civis desta declaração. 

 
 
 

 
 
 

Campo Grande 30 de março de 2009. 
 
 
 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Eni Coppo 
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20. Conclusão 
 

 

Em virtude dos fatos elencados, somos levados a acreditar que, a Fundação 

Nacional de Saúde – Coordenação Regional de Mato Grosso do Sul, no que é proposto em sua 

Função de Governo e diante das dificuldades para gerir a complexidade das ações incumbidas. 

Cumprimos em 2008 o planejamento da instituição, desenvolvemos ao máximo a qualificação e a 

motivação de todas as equipes de trabalho, procuramos maior agilidade no trâmite burocrático 

que antecipa a realização das ações, sempre agidos a discutir localmente com as populações 

beneficiadas, e principalmente, realizamos parcerias indispensáveis em praticamente todas as 

nossas atividades. 

Tudo isso, fez da Coordenação de Mato Grosso do Sul ser reconhecida como 

modelo de gestão para todas as demais 27 coordenações, reconhecimento esse, constante no 

relatório da CPI que investigou em 2008 os casos de mortes de crianças indígenas por 

desnutrição no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flavio da Costa Britto Neto 

Coordenador Regional de Mato Grosso do Sul 




