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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.       DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA 

A Fundação Nacional de Saúde no Estado de Mato Grosso tem sede em Cuiabá, onde funciona 

a Coordenação Regional, conforme descrição a seguir: 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE: Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde 

no Estado de Mato Grosso; FUNASA/MT. 

1.2 CNPJ: 26.989.350/0022-40; 

1.3 NATUREZA JURÍDICA: Fundação do Poder Executivo. 

1.4 VINCULAÇÃO MINISTERIAL: Ministério da Saúde. 

1.5 ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas, 867 – Bairro Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT – 

Fones/fax: 65 3623-2200/3624-8302; 

1.6 UNIDADE GESTORA (SIAFI): 255011 
Tabela x – Dados identificadores da unidade jurisdicionada 
Nome completo da unidade e sigla FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA 
Natureza jurídica FUNDAÇÃO DO PODER EXECUTIVO 
Vinculação ministerial MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Normativos de criação, definição de 
competências e estrutura organizacional e 
respectiva data de publicação no Diário 
Oficial da União 

A Funasa foi criada por meio da Lei nº. 8.029, de 12 de abril de 1990, 
regulamentada pelo Decreto nº. 100, de 16 de abril de 1991, e alterado pelo 
Decreto nº. 4.726 de 9/6/2003 o qual aprovou seu novo Estatuto e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas. Tem 
como finalidade a promoção e proteção à saúde, à qual compete por força 
regimental: prevenir e controlar doenças e outros agravos à saúde; assegurar 
a saúde dos povos indígenas; e fomentar soluções de saneamento para 
prevenção e controle de doenças. 

CNPJ 26.989.350/0022-40 
Nome e código no SIAFI 255011 
Código de a UJ titular do relatório  
Códigos das UJ abrangidas Não se aplica 
Endereço completo da sede Avenida Getúlio Vargas, 867 – Centro – Cuiabá – MT.  
Endereço da página institucional na internet www.funasa.gov.br 
Situação da unidade quanto ao 
funcionamento Ativo 

Função de governo predominante Saúde 
Tipo de atividade  

Unidades gestoras utilizadas no SIAFI Nome CORE MT Código 255011 
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1.7 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: 

 

A FUNASA atua de forma descentralizada, com uma Coordenação Regional em cada Estado e 
34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI's. A Portaria n° 1.776, de 8 de setembro de 2003, 
estabelece o Regimento Interno da Instituição, definindo a estrutura das Coordenações Regionais, 
desta forma a CORE/MT está assim estruturada: 

− Divisão de Recursos Humanos – DIREH 
− Seção de Pagamento – SAPAG 
− Seção de Cadastro – SACAD 
− Setor de Capacitação – SECAP 
− Divisão de Administração – DIADM 
− Seção de Execução Orçamentária e Financeira – SAEOF 
− Setor Orçamentário SOORC 
− Setor Financeiro – SOFIN 
− Seção de Recursos Logísticos – SALOG 
− Setor de Comunicação – SOCOM 
− Setor de Material – SOMAT 
− Setor de Transportes – SOTRA 
− Setor de Patrimônio – SOPAT 
− Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP 
− Seção de Análise de Projetos – SAPRO 
− Setor de Acompanhamento e Avaliação – SECAV 
− Distritos Sanitários Especiais Indígenas – DSEI 
− Seção de Administração – SAADM 
− Seção de Operação – SAOPE 
− Casa de Saúde do Índio – CASAI 
− Divisão de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde – DIVEP 

 

1.8 NORMAS DE CRIAÇÃO E FINALIDADE COMPETÊNCIAS LEGAIS E 
REGIMENTAIS DA UNIDADE  
 

Regida pela Lei nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Funasa foi criada por meio da Lei nº. 
8.029, de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto nº. 100, de 16 de abril de 1991, e alterado 
pelo Decreto nº. 4.726 de 9/6/2003 o qual aprovou seu novo Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos 
Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas. Tem como finalidade a promoção e proteção à 
saúde, à qual compete por força regimental: prevenir e controlar doenças e outros agravos à saúde; 
assegurar a saúde dos povos indígenas; e fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle 
de doenças. 
 

1.9 HISTÓRICO 
 

Instituída com base no disposto no art. 14 da Lei n.º 8.029, de 12 de abril de 1990, tem sede e 
foro em Brasília-DF e prazo de duração indeterminado. Foi constituída pelo Decreto n.º 100, de 16 de 
Abril de 1991, a partir da fusão de vários órgãos do Ministério da Saúde – MS e do antigo Ministério 
da Previdência e Assistência Social – MPAS. Do Ministério da Saúde contribuíram para sua formação 
as estruturas da ex-Superintendência de Campanhas – SUCAM – da Fundação Serviços de Saúde 
Pública – FSESP, e parte das estruturas das ex-Secretarias de Ações Básicas de Saúde e de Programas 
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Especiais de Saúde. Do ex-MPAS veio parte da estrutura do Departamento de Informática da 
Previdência – DATAPREV, responsável pelos serviços de informatização do Sistema de Informações 
Ambulatórias – SIA e do Sistema de informações Hospitalares – SIH. 

 
1.10 A REESTRUTURAÇÃO DA FUNASA 
 

Com o objetivo de atender ao disposto no Decreto nº. 3.134, de 10 de agosto de 1999, que 
estabelecem diretrizes e metas relativas à revisão da Estrutura dos Ministérios, bem como a redução 
das despesas com a manutenção dos cargos em comissão, tomando por base o quantitativo existente 
em 30 de setembro de 1998, as principais alterações produzidas pela nova estrutura na FUNASA 
foram: 

- reestruturação da área de Vigilância Epidemiológica e implantação da área de Vigilância 
Ambiental em Saúde; 

- criação do Departamento de Saúde Indígena, em função da incorporação das atividades de 
assistência à saúde dos povos indígenas, antes sob a responsabilidade da FUNAI, bem como a 
estruturação de 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas –  DSEI’s; 

- redirecionamento das atividades das Coordenações Regionais, face à incorporação das 
atividades de saúde do índio, à descentralização das unidades assistenciais e ao controle de endemias. 

A FUNASA passou então, conforme estabelecido na Portaria N.º.1776, de 08 de setembro de 
2003, e com a reestruturação do Ministério da Saúde, a contar com duas áreas finalistícas de atuação: 
Atenção Integral à Saúde dos Povos Indígenas e Saneamento Ambiental. 

 

1.11 OS DISTRITOS SANITÁRIOS ESPECIAIS INDÍGENAS 

 

O DSEI é uma unidade organizacional da FUNASA e deve ser entendido como uma base 
territorial e populacional sob responsabilidade sanitária claramente identificada, enfeixando conjunto 
de ações de saúde necessárias à atenção básica, articulado com a rede do Sistema Único de Saúde, para 
referência e contra-referência, composto por equipe mínima necessária para executar suas ações e com 
controle social por intermédio dos Conselhos Locais e Distritais de Saúde. 

Os territórios distritais foram definidos num processo de construção com as comunidades 
indígenas, profissionais e instituições de saúde. A definição destas áreas se pautou não apenas por 
critérios técnico-operacionais e geográficos, mas respeitando também a cultura, as relações políticas e 
a distribuição demográfica tradicional dos povos indígenas, o que necessariamente não coincide com 
os limites de Estados e/ou Municípios onde estão localizadas as terras indígenas. 

A definição territorial dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas incorpora ao SUS o respeito 
à diversidade étnico-cultural e sua distribuição territorial, que difere da divisão política das unidades 
federativas, adequando-se, entretanto, a estratégia de regionalização da rede de serviços do SUS, 
podendo servir à sua estratégia de operacionalização. 

Seguindo os princípios e diretrizes do SUS, a organização dos DSEI's acompanhou a afirmação 
de instâncias de controle social: os Conselhos Distritais de Saúde Indígena, enquanto instâncias de 
representação paritárias de usuários, trabalhadores e gestores têm como objetivo formular e avaliar 
políticas, bem como apreciar e votar  o Plano Distrital de Saúde Indígena. 
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 Localização dos DSEI’s no mapa do Brasil. 
 
 
 

2.       RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS 

 
A FUNASA tem como finalidade Atenção Integral à Saúde dos Povos Indígenas e Saneamento 

Ambiental, à qual compete por força regimental: prevenir e controlar doenças e outros agravos à 
saúde; assegurar a saúde dos povos indígenas; e fomentar soluções de saneamento para prevenção e 
controle de doenças. O Ministério da Saúde assumiu a responsabilidade pela Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas, incorporando profissionais e equipamentos de saúde advindos da Fundação Nacional 
do Índio – FUNAI. Tal processo resultou na incorporação crescente de profissionais de saúde, na 
ampliação do acesso as unidades de referência para média e alta complexidade na rede hierarquizada 
do Sistema Único de Saúde – SUS e de reestruturação de unidades urbanas de apoio aos pacientes 
referenciados às Casas de Saúde do Índio – CASAI. Processo este que permitiu a inclusão dos povos 
indígenas no SUS. 
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3. ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 

Sob a jurisdição da Coordenação Regional de Mato Grosso estão 04 Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas, quais sejam: DSEI Xavante na região de Alto Araguaia; DSEI Xingu na região de 
Barra do Garças; DSEI Cuiabá na região de Cuiabá e DSEI Kayapó na região de Colider, totalizando 
uma população de 27.871 indígenas. O Decreto nº. 3.156 de 27/08/99 em seus artigos 3º e 4º 
estabelece que: 

 

Art. 3º - O Ministério da Saúde estabelecerá as políticas e diretrizes para a 
promoção, prevenção e recuperação da saúde do índio, cujas ações serão 
executadas pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.  
Art. 4º - Para os fins previstos neste Decreto, o Ministério da Saúde poderá 
promover os meios necessários para que os Estados, Municípios e entidades 
governamentais e não-governamentais atuem em prol da eficácia das ações de 
saúde indígenas observadas as diretrizes estabelecidas no art. 2º deste Decreto. 

 

Deste modo a gestão, a coordenação, a normatização e a execução das ações de saúde 
permaneceram na responsabilidade da FUNASA, enquanto órgão do Ministério da Saúde, 
administrativamente organizada no território nacional a partir dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas, constituindo um segmento específico no âmbito do SUS. 

Desta forma, no primeiro momento a gestão foi compartilhada, combinando a forma direta de 
execução dos serviços pelos níveis Central e Regional da FUNASA, em parceria com municípios e por 
meio de convênios, sobretudo, com Organizações Não Governamentais – ONGS, algumas com 
tradição na gestão de serviços em áreas indígenas.  

Portanto a Fundação Nacional de Saúde em Mato Grosso para a execução das ações de atenção 
a saúde dos povos indígenas, em face de impedimento legal para contratação de recursos humanos, 
celebrou convênio com as seguintes instituições:  

 
• Distrito Sanitário Especial Indígena Xavante – DSEI XAVANTE: 
a) Universidade de Brasília, para assistência de saúde aos povos Xavante. 
• Distrito Sanitário Especial Indígena Xingú – DSEI XINGÚ: 
a) Universidade Federal de São Paulo, para assistência de saúde aos povos pertencente aos 

Pólos Base de Pavuru (Médio Xingu) e Diauarum (Baixo Xingu); 
b) Associação Indígena Mavutsinin, para assistência de saúde aos povos pertencente ao Pólo 

Base Leonardo (Alto Xingu).  
c) (USP – Universidade de São Paulo, para assistência de saúde aos povos pertencentes aos 

Pólos Base de Pavuru (médio Xingu) e Diauarum (baixo Xingu), no que se refere à assistência 
odontológica). 

• Distrito Sanitário Especial Indígena de Cuiabá – DSEI CUIABÁ: 
a) Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, para assistência de saúde aos povos 

Bororo, Chiquitano, Umutina, Guató e Bakairi; 
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b) Associação Indígena Halitnã, para assistência de saúde aos povos Parecis; 
c) Operação Amazônia Nativa-OPAN, para assistência de saúde aos povos, Myky, Irantxe, 

Enawenê-Nawê e Nambikwara. 
• Distrito Sanitário Especial Indígena Kayapó – DSEI KAYAPÓ: 
a) Associação Indígena Ipren-re, para assistência de saúde aos povos kayapó, Kaiabi, Apiaká, 

Terenas e Panará.   
Para a operacionalização das ações de saúde indígena o Distrito Sanitário está estruturado com 

de Postos de Saúde situados dentro das aldeias indígenas, que contam com o trabalho do Agente 
Indígena de Saúde (AIS) e do Agente Indígena de Saneamento (AISAN); pelos Pólos Base com 
Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena - EMSI (médico, dentista, enfermeiro, auxiliar de 
enfermagem) e pela Casa do Índio (CASAI) que apóia as atividades de referência para o atendimento 
de média e alta complexidade.  

Existem 08 Casas de Apoio à Saúde Indígena – CASAI no Estado, sendo cinco oficiais e três 
extra oficial, sob gerenciamento dos Distritos, ficando a CASAI de Cuiabá referência interestadual. 

4. GESTÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES 

4.1. PROGRAMAS 
 
Os programas desenvolvidos pela CORE /MT estão descritos conforme tabela abaixo: 
 
0150 IDENTIDADE ETNICA E PATRIMONIO CULTURAL DOS POVOS INDIGENAS 
1287 SANEAMENTO RURAL 
0122 SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO 
0122 SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO 
 
 
 

4.1.1. PROGRAMA: 0150 - Identidades Étnicas e Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas 
 

4.1.1.1. DADOS GERAIS 
 
 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral Garantir o pleno exercício dos direitos sociais básicos dos índios e a 
preservação do patrimônio cultural das sociedades indígenas. 

Gerente do programa Ministério da Justiça 

Gerente executivo FUNAI 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados 

 Coeficiente de incidência Parasitária de Malária na População 
Indígena (1/1000) 

 Taxa de Famílias Indígenas em situação de vulnerabilidade social 
(%) 

 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 



 

 

8
 
 
 
 
 
4.1.1.2. PRINCIPAIS AÇÕES DOS PROGRAMAS 
 
As ações desenvolvidas pela CORE /MT estão descritos conforme tabela abaixo: 
 
6501 ATENCAO A SAUDE DOS POVOS INDIGENAS 

7684 SANEAMENTO BASICO EM ALDEIAS INDIGENAS PARA PREVENCAO E CONT 
3861 IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO DE ABA 

2272 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA 

 
 
 
 
 
4.1.1.3. Gestão das Ações 
 
 
4.1.1.3.1.  Ação: 6501 - Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 
 
4.1.1.3.1.1. DADOS GERAIS 
 

Ação: 6501 - Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. 

Tipo da Ação Orçamentária 

Finalidade Garantir a oferta de serviços de saúde visando à promoção, prevenção e recuperação 
da saúde das comunidades indígenas. 

Descrição 

Assistência à saúde no âmbito dos DSEIs: 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 pólos-base e das casas de saúde do índio 
(gêneros alimentícios, materiais de expediente, de limpeza 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 pesquisas sobre saúde indígena; e 
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 agentes indígenas de saúde; capacitação de técnicos para atuação na 
área gerencial das unidades de saúde nos DSEI's; realização de educação continuada 
para as equipes de saúde indígena; capacitação de operadores do SIASI e monitores 
do DESAI; qualificação de profissionais de saúde e técnicos dos DSEI's em vigilância 
em saúde; capacitação para uso de ferramentas informatizadas; acompanhamento da 
instalação, manutenção e aplicação de ferramentas informatizadas. 

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Presidência da Fundação Nacional de Saúde 

Unidade Executora Departamento de Saúde Indígena – Desai 
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Área Responsável por 
Gerenciamento ou 
Execução 

Coordenação Geral de Atenção à Saúde Indígena – CGASI 

Coordenador Nacional 
da Ação Wanderley Guenka 

 
Responsável Regional:  Marco Antonio Stangherlin 
Responsável Técnico Regional: Paulo Félix Castro de Almeida/DSEI-Cuiabá; Antonio 

Sergio Iori/DSEI-Kayapó; Jamir Alves Ferreira/DSEI-
Xingu; Marlei Arantes/DSEI-Xavante 

 
 
 
 

 

 

 

 

AÇÕES PRIORITÁRIAS DO PLANO OPERACIONAL 

 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
COODENAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO 

DISTRITO ESPECIAL INDÍGENA CUIABÁ 
PLANO OPERACIONAL 2007 

Programa - Reduzir os Indicadores de Morbi-Mortalidade das Populações Indígenas. 
AÇÃO: 
-. Intensificação das Ações de Controle da Imunização nas Áreas Indígenas. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
 Alcançar a cobertura vacinal adequada em 95% dos ٭
Pólos Base do DSEI para as vacinas: VOP e Hepatite B 
em < 5 anos e TETRA em < 1 ano. 

Dsei com Cobertura 
vacinal adequada 90% 95% 95% 

Situação da Meta: O programa de Imunização do DSEI Cuiabá tem destaque nacional desde 2005, mantemos o mesmo trabalho e 
nossa meta está sendo plenamente alcançada. 
 
AÇÃO: 
- Intensificação das ações de controle da Malária 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

 Reduzir 65% do IPA (Índice parasitário anual) em ٭
relação a o índice de 2006. 

IPA 43/1.000 28/1.000 28/1.000 
 

Situação da Meta: 
 
AÇÃO: 
- Implantação e Implementação do Programa DST/AIDS . 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 
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 Implementar ações de  prevenção e controle das ٭
DST/HIV e AIDS. 

Pólos Base com 
ação 

implementada 
1 3 3 

Situação da Meta: Esperávamos alcançar mais dois Pólos em 2007, porém com as dificuldades encontradas no que se refere à rede de 
referencia tivemos a possibilidade de expandir apenas as ações educativas, os profissionais não foram capacitados conforme a nossa 
necessidade e planejamento, não puderam adquirir os materiais que planejamos e assim o programa ficou prejudicado. Sequer 
realizamos a reunião de monitoramento, tudo por falta de agilidade na execução do recurso. 
 
AÇÃO: 
– Implantação das  ações  e serviços de Saúde Bucal  conforme  diretrizes. 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

*  Implementar as ações e serviços de saúde 
bucal em nos 4 Dsei  (Kaiapó, Cuiabá, Xavante 
e Xingu). 

Dsei com ações e 
serviços 

Implementados 
3 5 5 

Situação da Meta: todas as metas previstas no Plano Operacional para o Programa de Saúde Bucal foram alcançadas, exceto 
as capacitações, que ainda dependem de pactuações com a escola de Saúde Pública de Mato Grosso e a confecção de próteses, 
cujo processo licitatório atrasou o início da confecção, que está sendo realizada no início de 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÇÃO: 
 - Intensificação das ações  de atenção integral a Saúde da Mulher e da Criança nas áreas Indígenas. 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

 Implementar no Dsei as  ações  de  atenção ٭
integral a  saúde da mulher  e da  criança priorizando: 
pré-natal, parto e puerperio , crescimento e 
desenvolvimento e  doenças prevalentes  na infância( 
> 5 anos) 

Pólos BaseI com 
Ações Implementadas 0 5 5 

Situação da Meta: Apenas o curso de Atenção Integral as doenças prevalentes da infância não foi realizado.  
 
AÇÃO: 
– Intensificação das  ações  de Controle da Tuberculose  Pulmonar positiva na  população Indígena. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
* Reduzir em 5% a incidência de  Tuberculose 
pulmonar positiva na população indígena tendo  como 
referência o índice de 2006. 

Coeficiência de 
incidência 0,17 0,16 0,51 

Situação da Meta: Houve uma intensificação na busca ativa para identificação de sintomáticos respiratórios bem como para ações 
educativas; Sistematizamos a investigação e controle dos contatos de pacientes bacilíferos; Foram notificados todos os casos 
diagnosticados; Melhoramos a qualidade das informações e estabelecemos o fluxo de informação através do sistema de registro 
atualizado. 
 
AÇÃO: 
– Vigilância e Segurança  Alimentar  e Nutricional dos povos indígenas 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
* Implantar no DSEI o SISVAN Indígena     (Sistema 
de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena), 
priorizando crianças  menores de 5 anos e gestantes 

Pólos Base com o  
Programa  

Implantado 
0 5 5 

Situação da Meta: Ficaram pendentes as capacitações de Tangará e Brasnorte que serão realizadas em 2008. 
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AÇÃO: 
– Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
* Construir e  adquirir equipamentos para  Unidades de 
saúde ( Casai/ Dsei Xavante, Xingu e Cuiabá) 

Centros de Saúde 
Construídos e 

Equipados 
0 0 0 

Situação da Meta: Não constava no nosso planejamento. 
 

AÇÃO: 
–Construção, Ampliação e Adequação dos estabelecimentos de saúde  em áreas indígenas. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
Reformar 1 instalação predial ( Casai) Edificação 

Reformada 1 0 0 

Equipar  1 Unidade de Saúde Unidade de Saúde 
Equipada 1 0 0 

Situação da Meta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA  SAÚDE 
COODENAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO 

DISTRITO ESPECIAL INDÍGENA KAYAPÓ 
PLANO OPERACIONAL 2007 

Programa - Reduzir os Indicadores de Morbi-Mortalidade das Populações Indígenas. 
AÇÃO: 
-. Intensificação das Ações de Controle da Imunização nas Áreas Indígenas. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
 Alcançar a cobertura vacinal adequada para ٭
menores de cinco anos de idade nas vacinas: VOP, 
TETRA/DTP, Hepatite B, BCG e TV. 

Dsei com Cobertura 
vacinal adequada 48,4% 81,2% Parcialmente 85%  

Situação da Meta: a cobertura vacinal e número de pessoas com esquema completo estão em fase de consolidação dos dados, sendo 
previsto a entrega ao PNI/DESAI em 15/01/08, e uma ação já esta sendo elaborada para a terceira semana do mês de janeiro. 
 
 
AÇÃO: 
- Intensificação das ações de controle da Malária 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

 Reduzir 35% do IPA (Índice parasitário anual) em ٭
relação a o índice de 2006. 

IPA 10 60 71,9 
 

Situação da Meta: 
A malaria vem sendo um dos pontos de ataque do DSEI, principalmente nas aldeias do Pólo Base de Juara, aonde provém à maioria 
dos casos, apesar das ações de borrifação e busca ativa. Esta ação vem seguindo o cronograma estipulado para controle, diagnóstico 
e tratamento, com distribuição de doses estratégicas nas aldeias de maior incidência, sendo a maioria dos diagnósticos realizados 
pelos AIS que receberam capacitação. 
 
 
AÇÃO: 
- Implantação e Implementação do Programa DST/AIDS. 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

 Implementar ações de  prevenção e controle das ٭
DST/HIV e AIDS. 

Dsei com ações 
implementadas 20,1 23,3 24,6 
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Situação da Meta: A EMSI vem realizando anualmente o exame preventivo de câncer cérvico uterino, com esta busca ativa, acaba-
se diagnosticando mais casos, que conseqüentemente, gerou índice maior que o esperado, entretanto esperam-se índices menores 
para 2008, em virtude do diagnóstico e tratamento precoce para os casos. 
 
 
AÇÃO: 
– Implantação das ações  e serviços de Saúde Bucal  conforme  diretrizes. 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

* Implementar as ações e serviços de saúde 
bucal no Dsei  . 

Dsei com ações e 
serviços 

Implementados 

Todas as 
aldeias 83 70 

* Implementar as  ações de  educação, prevenção e 
promoção em saúde bucal  

Distribuição de 
escova, creme dental 
4  vezes ao  ano e de 
material educativo 

46,1 100 86 

* Implantar as ações de prevenção e promoção em 
saúde bucal para a detectacção do câncer bucal 

Detecção precoce de 
casos de câncer bucal 39,4 63,22 74 

* Controle de cáries dentárias e problemas 
periodontais. 

Atendimento a 100% 
de gestantes e 40% de 

crianças 
40,3 100 88 

* Controle de cáries dentárias e problemas 
periodontais 

Atendimento a 50% 
de gestantes e 80% de 

crianças 
30,4 40,3 56 

* Viabilizar parcerias Referência e Contra-
referência HRColider Em funcionamento Em funcionamento

* Estruturação de confecção de próteses dentárias Implantar serviço de 
próteses dentário 

Todas as 
aldeias 40% 40% 

Situação da Meta: 
Toda a aldeia dos pólos vem realizando as ações, mas devido a falta de numero de profissionais adequados, e faltas de fundos de 
reservas para aquisição de equipamentos e matérias torna-se difícil a realização das metas em seus 100%. 
 
 
AÇÃO: 
 - Intensificação das ações  de atenção integral a Saúde da Mulher e da Criança nas áreas Indígenas. 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

 Implementar no Dsei as  ações  de  atenção ٭
integral a  saúde da mulher  e da  criança priorizando: 
pré-natal, parto e puerperio , crescimento e 
desenvolvimento e  doenças prevalentes  na infância( 
> 5 anos) 

DSEI com Ações 
Implementadas 03 03 02 

Situação da Meta: Apesar dos trabalhos das equipes nas Aldeias dos Pólos Bases do DSEI/K/MT que vem sendo realizando 
conforme preconizado dentro do programa, ainda não temos 100% de cobertura para a ação isto pode ser identificado pela 
localização das aldeias, bem como na falta de material e equipamento tem prejudicado o bom desenvolvimento da ação. 
 
 
AÇÃO: 
– Intensificação das  ações  de Controle da Tuberculose  Pulmonar positiva na  população Indígena. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
* Reduzir em 65% a incidência de  Tuberculose 
pulmonar positiva na população indígena tendo  como 
referência o índice de 2006. 

Coeficiência de 
incidência 22,8 5,2 10.5 

Situação da Meta: A tuberculose encontra-se em controle no DSEI, devido as busca ativa, tratamento supervisionado. 
 
 
AÇÃO: 
– Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos povos indígenas 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
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* Implantar no DSEI o SISVAN Indígena     (Sistema 
de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena), 
priorizando crianças  menores de 5 anos e gestantes 

Dsei  COM 
Programa  

Implantado 
00 40% 40% 

Situação da Meta: 
Devido a não liberação de PBS, não foi possível realizar oficialmente a capacitação para a implantação do programa. Assim sendo, 
iniciado as atividades inerentes ao Sisvan Indígena, mesmo sem ter conseguido tal capacitação, por entender que o programa é uma 
das armas principais na luta contra a má nutrição nos povos indígenas: 

• Realizadas reuniões em área, com técnicos de enfermagem e AIS de (09 nove) aldeias: onde foi falado sobre o programa 
envolvendo conceitos, objetivos, importância do programa, implantação dos formulários, bem como a forma de 
preenchimento; 

• Realizadas reuniões com 100% dos enfermeiros de área, onde foram orientados quanto ao Sisvan Indígena como um todo, 
para que pudessem dar o suporte em área, caso fossem solicitado pela equipe, identificar possíveis falhas, bem como, 
colaborar na implantação dos formulários nas aldeias onde ainda não foi feita a reunião para tal informação/orientação.  

• Distribuição em 100% das aldeias dos Kits AIS, juntamente com redinhas e “shorts” (tipo da pastoral da criança) de 
material reforçado para garantir maior segurança no ato da pesagem; 

• Distribuição de antropômetros, mas ainda não foi finalizado; 
• Aquisição de material educativo em saúde; 
• Palestras em área sobre “hábitos saudáveis”, onde está incluída alimentação saudável com material ilustrativo produzido 

pela nutricionista e DSEI, além de material áudio visual apenas em português; 
• Envio ao DSAI o consolidado mensal de crianças acompanhadas. Neste item, vale ressaltar que ainda é inconstante o 

número de aldeias no envio dos mapas diários para a consolidação;  
• Elaboração de folder e banners com temas: amamentação, alimentação saudáveis, instruções ilustradas em antropometria e 

higiene. Material aguardando recurso para produção. 
Desta forma, podemos dizer que todo o passo sugerido no programa Sisvan Indígena já está sendo trilhado no nosso DSEI, e 
que a capacitação oficial da implantação do programa será realizada, assim que o recurso seja retornado, com previsão a partir 
de março/2008, para que finalmente possamos dizer de maneira oficial, que o Sisvan Indígena  foi implantado. Por enquanto, o 
DSEI Kayapó MT está ainda, em fase de implantação do programa Sisvan Indígena. 

 
 
AÇÃO: 
– Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
* Construir e adquirir equipamentos para  Unidades de 
saúde. 

Centros de Saúde 
Construídos e 

Equipados 
00 00 00 

Situação da Meta: Esta Ação não foi contemplada para o DSEI/K/MT 
 
 

 

AÇÃO: 
–Construção, Ampliação e Adequação dos estabelecimentos de saúde em áreas indígenas. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
Reformar 1 instalação predial ( Casai) Edificação 

Reformada 01 01 00 

Equipar  1 Unidade de Saúde Unidade de 
Saúde Equipada 01 01 00 

Situação da Meta: aguarda liberação de recurso para execução. 
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MINISTÉRIO DA  SAÚDE 
COODENAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO 

DISTRITO ESPECIAL INDÍGENA XINGU 
PLANO OPERACIONAL 2007 

Programa - Reduzir os Indicadores de Morbi-Mortalidade das Populações Indígenas. 
AÇÃO: 
-. Intensificação das Ações de Controle da Imunização nas Áreas Indígenas. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
 Alcançar a cobertura vacinal adequada para ٭
menores de  5 anos de  idade nas vacinas: VOP, 
TETRA/DTP, Hepatite B, BCG eTV 

Dsei com Cobertura 
vacinal adequada 92% 98% Sem cobertura 

fechada 

Situação da Meta: Ainda não temos cobertura fechada, devido ao atraso de uma das etapas. 
 
AÇÃO: 
- Intensificação  das  ações de controle da Malária 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

 Reduzir 35% do IPA (Índice parasitário anual) em ٭
relação a o índice de 2006. 

IPA 3,32 2,46 
 

2,72 
 

Situação da Meta: Controle sendo feito periodicamente. 
 
AÇÃO: 
- Implantação e Implementação do Programa DST/AIDS . 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

 Implementar ações de  prevenção e controle das ٭
DST/HIV e AIDS. 

Dsei  com açõa 
implementada 

03 Pólos com 
ações 

implementadas 

04 Pólos com 
ações 

implementadas 

04 Pólos com ações 
implementadas 

Situação da Meta: Ações de prevenção e controle sendo realizados periodicamente nos Pólos. Meta Alcançada 
 
AÇÃO: 
– Implantação das  ações  e serviços de Saúde Bucal  conforme  diretrizes. 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

*  Implementar as ações e serviços de saúde 
bucal em nos 4 Dsei  (Kaiapó, Cuiabá, Xavante 
e Xingu). 

Dsei com ações e 
serviços 

Implementados 

03 Pólos com 
ações e 
serviços 

implementados

04 Pólos com ações 
e serviços 

implementados 

04 Pólos com ações 
e serviços 

implementados 

Situação da Meta: Ações e serviços sendo realizados periodicamente nos Pólos. Meta Alcançada. 
 
AÇÃO: 
 - Intensificação das ações  de atenção integral a Saúde da Mulher e da Criança nas áreas Indígenas. 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

 Implementar no Dsei as  ações  de  atenção ٭
integral a  saúde da mulher  e da  criança priorizando: 
pré-natal, parto e puerperio , crescimento e 
desenvolvimento e  doenças prevalentes  na infância( 
> 5 anos) 

DSEI com Ações 
Implementadas 

03 Pólos com 
ações 

implementadas

04 Pólos com 
ações 

implementadas 

04 Pólos com ações 
implementadas 

Situação da Meta: Ações de atenção integral sendo realizados periodicamente nos Pólos. Meta Alcançada. 
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AÇÃO: 
– Intensificação das  ações  de Controle da Tuberculose  Pulmonar positiva na  população Indígena. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
* Reduzir em 65% a incidência de  Tuberculose 
pulmonar positiva na população indígena tendo  como 
referência o índice de 2006. 

Coeficiencia de 
incidência 16,5 10,00 11,22 

Situação da Meta: Controle sendo feito periodicamente. 
 
AÇÃO: 
– Vigilância  e  Segurança  Alimentar  e Nutricional dos povos indígenas 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
* Implantar no DSEI o SISVAN Indígena     (Sistema 
de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena), 
priorizando crianças  menores de 5 anos e gestantes 

Dsei  COM 
Programa  

Implantado 
02 04 04 

Situação da Meta:  Ações de prevenção e controle sendo realizados periodicamente nos Pólos. Meta Alcançada 
 
AÇÃO: 
– Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
* Construir e  adquirir equipamentos para  Unidades de 
saúde ( Casai/ Dsei Xavante, Xingu e Cuiabá) 

Centros de Saúde 
Construídos e 

Equipados 
0 01 CASAI 00 

Situação da Meta: Não alcançada, devido a demora na descentralização de recursos e demais atividades cabíveis. 
 

AÇÃO: 
–Construção, Ampliação e Adequação dos estabelecimentos de saúde em áreas indígenas. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
Reformar 1 instalação predial ( Casai) Edificação 

Reformada 0 01 CASAI 00 

Equipar  1 Unidade de Saúde Unidade de Saúde 
Equipada 0 01 Pólo 00 

Situação da Meta: Não alcançada, devido a demora na descentralização de recursos e demais atividades cabíveis. 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
COODENAÇÃO REGIONAL DO MATO GROSSO 
DISTRITO ESPECIAL INDÍGENA XAVANTE 

PLANO OPERACIONAL 2007 

Programa - Reduzir os Indicadores de Morbi-Mortalidade das Populações Indígenas. 

AÇÃO: 
-. Intensificação das Ações de Controle da Imunização nas Áreas Indígenas. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
 Alcançar a cobertura vacinal adequada para ٭
menores de 5 anos de  idade nas vacinas: VOP, 
TETRA/DTP, Hepatite B, BCG e TV 

Dsei com Cobertura 
vacinal adequada 

Vop 70% 
Tetra 79% 
DTP 79% 
HB 62% 
BCG 75% 
TV 75% 

Vop 95% 
Tetra 90% 
DTP 90% 
HB 85% 
BCG 90% 
TV 90% 

Vop 99% 
Tetra 97% 
DTP 99,29% 
HB 90,36% 
BCG 99,01% 
TV 99,61% 

Situação da Meta: Os dados de 2007 foram baseados nos boletins de doses aplicadas, pois as equipes não fecharam as coberturas 
vacinais devido ao atraso na ultima entrada que ocorreu em dezembro por ocasião da ausência de viaturas. 
 
AÇÃO: 
- Intensificação das ações de controle da Malária 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

 Reduzir 35% do IPA (Índice parasitário anual) em ٭
relação a o índice de 2006. 

IPA 0% 0% 0% 
 

Situação da Meta: Manter o índice Parasitário Anual em 0% de acordo com os índices dos anos anteriores. 
 
AÇÃO: 
- Implantação e Implementação do Programa DST/AIDS. 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

 Implementar ações de  prevenção e controle das ٭
DST/HIV e AIDS. 

Dsei com ações 
implementadas 0% 06 Pólos Bases 

02 CASAI’s 
06 Pólos Bases 

02 CASAI’s 
Situação da Meta: Implantação e implementação das ações do Programa em 6 Pólos Base e 2 Casas de Saúde. 
 
AÇÃO: 
– Implantação das ações e serviços de Saúde Bucal conforme diretrizes. 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

* Implementar as ações e serviços de saúde 
bucal em nos 4 Dsei  (Kaiapó, Cuiabá, Xavante 
e Xingu). 

Dsei com ações e 
serviços 

Implementados 
20% 

 
100% 

 

 
34% 

 
Situação da Meta: A falta de insumos, materiais permanentes e viaturas para os profissionais percorrerem a área e realizarem as 
ações. 
 
AÇÃO: 
 - Intensificação das ações de atenção integral a Saúde da Mulher e da Criança nas áreas Indígenas. 
METAS: Unidade de 

Medida Índice 2006 ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

 Implementar no Dsei as  ações  de  atenção ٭
integral a  saúde da mulher  e da  criança priorizando: 
pré-natal, parto e puerperio , crescimento e 
desenvolvimento e  doenças prevalentes  na infância( 
> 5 anos) 

DSEI com Ações 
Implementadas 60% 100% 

 100% 

Situação da Meta: O crescimento, desenvolvimento e acompanhamento das doenças prevalentes na infância (> 5 anos) alcançaram 
100% de cobertura. Quanto a saúde da mulher foi 100% implementado, mas a dificuldade com a logística não permitindo o 
desenvolvimento adequado da proposta. 
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AÇÃO: 
– Intensificação das ações de Controle da Tuberculose Pulmonar positiva na  população Indígena. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
* Reduzir em 65% a incidência de  Tuberculose 
pulmonar positiva na população indígena tendo  como 
referência o índice de 2006. 

Coeficiencia de 
incidência 302/100.000 287/100.000 

 
203/100.000 
 

Situação da Meta: Apesar da aparente redução da incidência de Tb, é preciso intensificar as ações de busca ativa em todos os Pólos.  
 
AÇÃO: 
– Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos povos indígenas 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
* Implantar no DSEI o SISVAN Indígena     (Sistema 
de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena), 
priorizando crianças  menores de 5 anos e gestantes 

Dsei com Programa  
Implantado 52% 48% 

48% totalizando 
100% de implantação 
 

Situação da Meta: A baixa cobertura se deve ao fato da ausência de viaturas nos Pólos Base adstritos ao Dsei. Alé da ausência de 
balanças para a aferição do peso de adultos e pacientes portadores de doenças crônico-degenerativas 
 
AÇÃO: 
– Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 

* Construir e adquirir equipamentos para  Unidades de 
saúde ( Casai/ Dsei Xavante, Xingu e Cuiabá) 

Centros de Saúde 
Construídos e 

Equipados 

09 Construções c/ 
aquisição de 
equipamento 

Aquisição de 
equipamentos p/ 

as EMDSI 
0% 

Situação da Meta: Solicitado aquisição de equipamentos via PBS. DSEI não atendido devido à morosidade do processo e ausência de 
procurador responsável pela liberação e aprovação.  
AÇÃO: 
– Construção, Ampliação e Adequação dos estabelecimentos de saúde em áreas indígenas. 

METAS: Unidade de 
Medida Índice 2006 ESPERADO 

2007 
ALCANÇADO 

2007 
Reformar 1 instalação predial ( Casai) Edificação 

Reformada 0 02 CASAI’s 02 CASAI’s 

Equipar 1 Unidade de Saúde Unidade de Saúde 
Equipada 06 reformas  01 reforma 01 reforma 

Situação da Meta: Reforma em parceria com o Exercito Brasileiro no Pólo Base de São Marcos 
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4.1.1.3.1.2. RESULTADOS 
 
Podemos observar as atividades reaizadas e os indicadores alcançados bem como os recursos 
disponibilizados e os executados, em Atenção a saúde dos povos indigenas nas unidades pertencentes a 
Core MT como mostra tabela abaixo: 

 
 
1) DIFICULDADES ENCONTRADAS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
  

• Quantidade de viaturas insuficientes para o atendimento da demanda; 
• Morosidade nos processos licitatórios; 
• Instalações inadequadas para armazenamento de medicamentos e trabalho das equipes; 
• Alta rotatividade de profissionais; 
• Mudanças freqüentes de gestores; 
• Municípios com rede de saúde insuficiente;  
• Atraso salarial e desmotivação dos profissionais; 
• Dificuldade de acesso junto à conveniada UNB; 
• Maior integração entre a CORE e DSEI; 
• Descrédito por parte dos usuários. 

 
Um dos principais problemas enfrentadados pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, diz 

respeito à descentralização de recursos, onde muitas vezes não são executadas as ações ou conseguem 
executar obras. 
 Outro ponto é a deficiência no fluxo de informações por parte das Conveniadas, principalmente de 
relatórios para alimentação do SIASI, SISVAN e COMOA. 
 Faz-se necessário uma ampliação, principalmente de computadores de ponta, e temos dificuldades 
de recursos financeiros para manutenção dos equipamentos já existentes (computadores e impressoras). 
 Com base nessas dificuldades, analisamos que mesmo com elas, os DSEIS vêem desempenhando 
um grande trabalho, de forma muito eficaz, vencendo essas barreiras, além das de cunho político como 
perda de recursos e outros. 

No que tange à descentralização de recursos, está sendo cobrando mais da CORE e do DESAI, para 
que atendam nossas necessidades e expectativas. 
 

 

 

 

Ação 6501-Atenção à saúde dos Póvos Indigenas 
ELEM. DESP DESCRIÇÕES  VALOR 

339014 Diárias - Pessoal Civil 234.668,97
339030 Material de consumo 1.011.572,16
339033 Passagens e despesas com locomoção 201.380,15
339036 Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 154.877,84
339037 Locação de mão-de-obra 1.298.731,97
339039 Outros serviços de terceiros - pessoa juridica 4.142.624,90
339047 Obrigaços tributárias e contribuições                           -  
339092 Despesas de exercícios anteriores 583.889,05
339093 Indenizações e restituições 5.145,92

     

TOTAL DISPONIBILIZADO 8.123.350,33
TOTAL EXECUTADO 7.632.890,96
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2) MEDIDAS ENCONTRADAS PARA SANAR AS DISFUNÇÕES 

 
Acompanhamento epidemiológico dos dados de mortalidade geral, infantil, neonatal, perinatal, pós 

natal e taxa de natalidade. 
      Dentro do Programa de Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional a COREM teve uma 

ampla atuação na estruturação do Centro de Recuperação Nutricional no Pólo Base de Campinápolis, com 
o papel de melhorar o estado nutricional de crianças que se encontra com algum grau de desnutrição. 

As ações do programa de TB no DSEI xavante foram desenvolvidas conforme programação 
realizada via CORE/DSEI e DAHW, que juntas promoveram  a aquisição dos insumos necessários, bem 
como a conclusão desta ação. 

Foi feito reuniões com as conveniadas para sanar os problemas dos relatórios, mas as mesmas ainda 
não surtiram efeitos totalmente satisfatórios. Tivemos progressos principalmente com os relatórios da 
COMOA.      

 
      
 

Tabela x – Recursos vinculados a financiamento externo e/ou cooperação técnicos internacionais utilizados na 
execução da ação 

Discriminação 
(código do 

projeto, 
descrição 

finalidade e 
organismo 

financiador) 

Custo 
Total 

Empréstimo 
contratado 
(ingressos 
externos) 

Contrapartid
a nacional 

Valor das transferências de 
recursos* 

Em caso de não se ter 
atingido a conclusão total ou 

de etapa 

Prev
isto 

Realizad
o 

Motivo
** 

Valor 
no ano

Valor 
acumula

do no 
projeto 

Motivos que 
impediram ou 
inviabilizaram 

Providência
s adotadas 

para 
correção 

          

          
• Apresentar individualmente por motivo. ** Amortização, pagamento de juros, comissão de compromisso, 

outros. 
 
 
4.1.2.1.  PROGRAMA: 0122 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto 
 
4.1.2.1.2. DADOS GERAIS 

 
 
 

Tipo de programa Finalístico 

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

Gerente do programa Ministério das Cidades  
Gerente executivo  

Indicadores ou  
Parâmetros utilizados 

 Taxa de Cobertura dos Serviços de Urbanos de abastecimento de 
água (%) 
 Taxa de Cobertura dos serviços Urbanos de coleta de esgoto (%) 
 Taxa de tratamento de esgoto coletados (%) 

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. 
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4.1.3.1. PROGRAMA: 1287 - Saneamento Rural 
 
4.1.3.1.2. DADOS GERAIS 

 
 
4.1.1.3.2. Ação: 3861 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de 
Abastecimento de Água para a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 
Habitantes. 
 
4.1.1.3.2.1. DADOS GERAIS 
 
Ação: 3861 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento de Água para a 
Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até 30.000 Habitantes 
Tipo da Ação Orçamentária 

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, ampliação e/ou melhoria de sistemas públicos de 
abastecimento de água, contemplando a elaboração de planos diretores e 
projetos, 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 Presidência da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 

Área Responsável por 
Gerenciamento ou Execução Coordenação Geral de Engenharia e Arquitetura – CGEAR 

Coordenador Nacional da Ação José Raimundo Machado dos Santos 

 
Responsável Regional:  Coordenador Regional:Marco Antonio Stangherlin 
Responsável Técnico Regional: Chefe da DIESP: Márcio Farias de Souza 
 
 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços 
saneamento ambiental em áreas rurais. 

Gerente do programa Francisco Danilo Forte 

Gerente executivo Jose Raimundo Machado dos Santos 

Indicadores ou  
Parâmetros utilizados 

 Taxa de Cobertura 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 de reforma 
agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias 
étnicoraciais como quilombolas, população indígena e outros povos 
de floresta. 
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4.1.1.3.3. Ação: 7684 - Saneamentos Básicos em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle 
de Agravos 
 
4.1.1.3.3.1. DADOS GERAIS 
 

Ação: 7684 - Saneamentos Básicos em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos 

Tipo da Ação Orçamentária 

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 

Presidência da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 

Área Responsável por 
Gerenciamento ou 
Execução 

Coordenação Geral de Engenharia Sanitária – CGESA 

Coordenador Nacional 
da Ação José Raimundo Machado dos Santos 

 
Responsável Regional:  Coordenador Regional: Marco Antonio Stangherlin 

 
Responsável Técnico 
Regional: 

Chefe da DIESP: Márcio Farias de Souza 

 
 
 

AÇÕE PRIORITÁRIAS DO PLANO OPERACIONAL 

Fomentar e Implementar Ações Saneamento Ambiental e Controle Doenças Populações Vulneráveis. 

- Apoio ao Desenvolvimento de Ações Saneamento/Pop. 30 Mil Habitantes/Convênios 2007 

METAS: Unidade de Medida Quantidade Convênios Esperado 
2007 

Alcançado 
2007 

 Implantar Sistemas de ٭
Abastecimento de Água. 

Família Beneficiada  25 20 

 Implantar Sistemas de ٭
Esgotamento Sanitário. 

Família Beneficiada  02 01 

 Implantar Melhorias ٭
Sanitárias Domiciliares. 

Família Beneficiada  05 05 

 Implantar e ٭
modernizar Sistema de 
Resíduo Sólido. 

Família Beneficiada  06 06 

 Drenagem em Área ٭
de Malária. 

Família Beneficiada  02 02 
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 Melhoria ٭
Habitacional Controle de 
doença de Chagas 

Família Beneficiada  05 0 

- Apoio ao Desenvolvimento de Ações Saneamento/Pop. 30 Mil Habitantes/Convênios 2006 
 
METAS: Unidade de Medida Quantidade Convênios Esperado 

2007 
Alcançado 

2007 
 Implantar Sistemas de ٭
Abastecimento de Água. 

Família Beneficiada 49 49 49 

 Implantar Sistemas de ٭
Esgotamento Sanitário. 

Família Beneficiada 05 05 05 

 Implantar Melhorias ٭
Sanitárias Domiciliares. 

Família Beneficiada 14 14 14 

 Implantar e ٭
modernizar Sistema de 
Resíduo Sólido. 

Família Beneficiada 04 04 04 

 Drenagem em Área ٭
de Malária. 

Família Beneficiada 06 06 06 

Situação das Metas: As obras totalizam 90 convênios, sendo que 68 estão aprovados e a grande maioria as obras já estão em 
andamento, faltando ainda 22 projetos para serem aprovados. 
 
– Água na Escola-Rural/Pop. 30 Mil Habitantes/Convênios 2006 

METAS: Unidade de 
Medida 

Quantidade  
Convênios 

Esperado 
2007 

Alcançado 
2007 

 Melhoria Sistemas de Abastecimento de Água. Família ٭
Beneficiada 06 06 06 

- Projetos Especiais – Orçamento 2006. 

METAS: Unidade de 
Medida Quantidade Esperado 

2007 
Alcançado 

2007 
 Dotar as comunidades especiais com sistemas de ٭
abastecimento de água (Convênio) - Assentamentos 

COMUNIDADES 
BENEFICIADAS 06 06 06 

- Apoio ao Desenvolvimento de Ações Saneamento/Pop.30 Mil Habitantes/Convênios 2005 

METAS: Unidade de 
Medida 

Quantidade  
Convênios 

Esperado 
2007 

Alcançado 
2007 

 Implantar Sistemas de Abastecimento de Água. Família ٭
Beneficiada 20 23 20 

 Implantar Sistemas de Esgotamento Sanitário. Família ٭
Beneficiada 10 11 10 

 Implantar Melhorias Sanitárias Domiciliares. Família ٭
Beneficiada 13 13 13 

.Implantar e modernizar Sistema de Resíduo Sólido ٭ Família 
Beneficiada 5 5 5 

 Drenagem em Área de Malária. Família ٭
Beneficiada ---------- ---------------- ----------------- 

Situação das Metas: As obras totalizam 48 convênios, sendo que 45 estão aprovados e a grande maioria as obras já estão em 
andamento, faltando ainda 03 projetos para serem aprovados. 
- Apoio ao Desenvolvimento de Ações Saneamento/Pop.30 Mil Habitantes/Convênios 2004 
METAS: Unidade de 

Medida 
Quantidade  
Convênios 

Esperado 
2007 

Alcançado 
2007 

 Implantar Sistemas de Abastecimento de Água. Família ٭
Beneficiada 12 12 12 

 Implantar Sistemas de Esgotamento Sanitário. Família ٭
Beneficiada 02 02 02 

 Implantar Melhorias Sanitárias Domiciliares. Família ٭
Beneficiada 04 04 04 

.Implantar e modernizar Sistema de Resíduo Sólido ٭ Família 
Beneficiada 01 01 01 

 Drenagem em Área de Malária. Família ٭
Beneficiada 02 02 02 

Situação das Metas: As obras totalizam 21 convênios, sendo que todos estão com obras em andamento. 
– Convênios  de Anos Anteriores a 2004 em execução. 

METAS: Unidade de 
Medida Quantidade Esperado 

2007 
Alcançado 

2007 
 Implantar Sistemas de Abastecimento de Água. Família ٭

Beneficiada 45 55 45 
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 Implantar Sistemas de Esgotamento Sanitário. Família ٭

Beneficiada 06 07 06 
 Implantar Melhorias Sanitárias Domiciliares. Família ٭

Beneficiada 13 13 13 
.Implantar e modernizar Sistema de Resíduo Sólido ٭ Família 

Beneficiada 04 04 04 
 Pesquisa Família ٭

Beneficiada 01 01 01 

 Drenagem em Área de Malária. Família ٭
Beneficiada 01 01 01 

 
- Abastecimento de água e destino de dejetos em comunidades indígenas – Obras concluídas em 2005. 

METAS: Unidade de 
Medida 

Quantidade 
aldeias 

ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

 Dotar as aldeias com sistema de abastecimento de ٭
água. Aldeia 19 22 19 

-Dotar as aldeias com destino adequado de dejetos ٭
MSD. Aldeia 03 03 03 

 
- Abastecimento de água e destino de dejetos em comunidades indígenas-Obras em execução em 2006. 

METAS: Unidade de 
Medida 

Quantidade 
Aldeias 

ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

 Contratação de obras e serviços de abastecimento ٭
de água. Aldeia 38 43 38 

 Contratação de obras e serviços de destino ٭
adequado dos dejetos-MSD. Aldeia 01 01 01 

 
 Reforma da CASAI de Rondonópolis ---------- 01 01 01 ٭

 
- Abastecimento de água e destino de dejetos em comunidades indígenas-Obras em execução em 2007. 

METAS: Unidade de 
Medida 

Quantidade 
Aldeias 

ESPERADO 
2007 

ALCANÇADO 
2007 

 Contratação de obras e serviços de abastecimento ٭
de água. Aldeia 54 54 37 

 Contratação de obras e serviços de destino ٭
adequado dos dejetos-MSD Aldeia 08 08 07 

 
- Projetos Especiais – Orçamento anos anteriores. 

METAS: Unidade de 
Medida Quantidade Esperado 

2007 
Alcançado 

2007 
 Contratação de obras nas comunidades especiais ٭
com sistemas de abastecimento de água. 

COMUNIDADES 
BENEFICIADAS 03 03 03 

Situação da Meta. Obras concluídas  
 
- Operação e Manutenção dos Serviços de Saneamento em áreas Indígenas. 

METAS: Unidade de 
Medida Quantidade Esperado Alcançado 

 Manter a operação dos serviços de saneamento ٭
implantados nas aldeias. 

Aldeias Com 
Serviço Em 
Operação 

120 120 100 

 
- Fomentar Ações de Monitoramento de Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano. 

AÇÃO: 
- Implantação do Controle da Qualidade da água em áreas Indígenas. 

METAS: Unidade de 
Medida Quantidade Esperado 

2007 
Alcançado 

2007 
 Implantar desinfecção nos sistemas de ٭
abastecimento de água construídos em aldeias 
indígenas. 

 
ALDEIAS 42 65 42 
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4.1.1.3.1.2. RESULTADOS 
 
Entretanto podemos observar as atividades reaizadas e os indicadores alcançados bem como os 
recursos disponibilizados e os executados, em Atenção a implantação, ou melhoria do sistema público 
de abastecimento de água nas unidades pertencentes a Core MT como mostra tabelas abaixo: 
 
 Ação 3861-Implantação, ampliação ou melhoria do sistema público de abastecimento de água 

ELEM. DESP DESCRIÇÕES  VALOR 

339014 Diárias - Pessoal Civil 198.503,17
339030 Material de consumo 185.207,49
339036 Outros serviços de terceira - pessoa fisica 5.313,84
339037 Locação de mão-de-obra 91.317,22
339039 Outros serviços de terceiros - pessoa juridica 212.200,23

TOTAL DISPONIBILIZADO 692.541,95
TOTAL EXECUTADO 692.541,95
 

 
 

Os resultados obtidos na área de saneamento no exercício de 2007 foram bastante 
significativos, apesar das dificuldades existentes, que impossibilitaram o alcance de todas as metas, 
pois como se pode observar na tabela foram perfurados 73 poços, foram licitados 15 projetos em área 
indígena, ficando alguns para serem licitados em 2008, tendo em vista não haver tempo hábil para 
realização da abertura da licitação em 2007.  

 

 

1) DIFICULDADES ENCONTRADAS E ANÁLISE DOS RESUÇLTADOS  
 

Dentre as maiores dificuldades para alcance das ações programadas, destacam as seguintes: 
Ô Projetos incompletos, sem condições de análise; 
Ô Pouca agilização dos convenentes para sanar pendências dos convênios; 
Ô Demora no encaminhamento, pela Presidência, da relação dos municípios contemplados 

visando celebração de convênios; 
Ô Valores pré-enquadrados no SISCON diferente dos apresentados nos projetos na CORE; 
Ô Insuficiência de veículos, e os existentes estão condições precárias e por várias vezes 

deixando os servidores na estrada ou tendo que ficar parado dias no município esperando conserto, e 
barcos/motores de popa disponíveis para atender prioritariamente os serviços de saneamento em áreas 
indígenas; 

Ô Insuficiência de engenheiros com exclusividade e perfil para dividir com a Engenheira 
responsável pelo saneamento em área indígena os serviços inerentes ao Setor, visto o Estado de Mato 

Ação 7684 – Saneamento basico em aldeias indigenas para prevencao e controle e doenças.    
ELEM. DESP DESCRIÇÕES  VALOR 

339014 Diárias - Pessoal Civil 43.653,77
339030 Material de consumo 164.535,26
339037 Passagens e despesas com locomoção 19.886,98
339039 Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 256.321,82
339093 Locação de mão-de-obra 60,3
449051 Outros serviços de terceiros - pessoa juridica 170.428,37
449052 Obrigaços tributárias e contribuições 67.296,00

TOTAL DISPONIBILIZADO         1.143.055,50 
TOTAL EXECUTADO            722.182,50 
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Grosso possuir uma grande dimensão territorial, aldeias e população indígena, tornando pesada à 
carga de trabalho; 

Ô A escassez de materiais de permanentes: Computadores, impressoras, ar-condicionado, 
móveis de escritório, bem como materiais de escritório, especificamente cartucho e papel, 
prejudicando o andamento dos documentos nesta Divisão.  

•  Situação da DIESP referente ao corpo técnico (engenheiro), hoje:  
 

Contratos dos consultores: UNESCO vencidos em 31.12.2007, total: 05 
Contratos dos engenheiros pela ONG UNISELVA vencido em 31.12.2007, total: 04. 
Consultores UNESCO permanentes: 02, sendo que ainda, o contrato não foi renovado. 
Engenheiros, servidores do Quadro: 03, sendo que 02 estão usufruindo férias no mês de 

janeiro. 
A CORE-MT vem solicitando da Funasa/Presidência, responsáveis pela contratação, 

providências urgentes e informações com relação à situação contratual destes profissionais, porém até 
a presente data, não há nenhum posicionamento. 

Ô Deficiência na disponibilização de engenheiros no 1º semestre do ano para realização de 
levantamento, visando subsidiar a elaboração dos projetos de engenharia em área indígena, acarretando 
atrasos no andamento dos mesmos; 

Ô Dificuldade na execução dos serviços de manutenção dos sistemas de abastecimento de 
água e módulos sanitários nas aldeias indígenas, visto se tratar de  serviços urgentes que na maioria das 
vezes só existe a possibilidade de resolução com a emissão de suprimentos de fundos especiais; 

Ô Demanda maior que o quadro de recursos humanos disponíveis para realização dos 
serviços de saneamento em área indígena. 

Ô A Ação de Operação e Manutenção dos Serviços de Saneamento em Áreas Indígenas, 
também ficou prejudicada em razão da deficiência de pessoal qualificado para realização dos serviços, 
morosidade na liberação dos recursos necessários, falta de transporte para deslocamento dos técnicos 
tanto da CORE como dos DSEI's, morosidade nos processos licita tórios para aquisição de materiais 

de.  
 
 
 
 
 
 
 

QUANT. AISAN DESCRIÇÃO ED TOTAL DOS RECURSOS 
APLICADOS POR ED 

32 

PESSOA JURÍDICA 339039          53.357,80 
  

PASSAGENS 339033            1.500,00 
  

CONSUMO 339030            3.057,90 
  

DIÁRIAS 339014          18.773,52 
  

PESSOA FÍSICA 339036            8.364,00 
 

TOTAL GERAL          85.053,22 
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Ô Consumo, tais como, tubos e conexões e materiais permanentes como bombas e placas 

solares. No intuito de superar esses entraves fez-se necessária uma grande quantidade de Suprimentos 
de Fundos Especiais, pois se tornou a solução possível tendo em vista que os serviços são de urgência, 
não permitindo a longa espera dos procedimentos licita tórios.  

Ô Curso de Indígenas de Saneamento – AISAN's capacitados para operação e manutenção 
dos sistemas de abastecimento de água foi cumprida, tendo sido capacitados 32 Índios da Etnia. 

Ô Xavante, Os recursos não  foram liberados na data prevista dificultando a aquisição dos 
materiais necessários, bem como a parceria com os Distritos que auxiliaram na retirada dos estudantes 
das áreas, impossibilitando a realização da dispersão  para realização de estágio.  

Ô Desmonstrativo do Custo do Curso do AISAN 
 
 
2) MEDIDAS ADOTADAS PARA SANEAR AS DISFUNÇÕES 
 

A Divisão de Engenharia de Saúde Pública de Mato Grosso, desenvolve ações de acordo com o 
estabelecido em seu Plano Operacional e obteve desempenho em 2007, conforme segue: 
 

A Coordenação Regional de Mato Grosso, por meio da Divisão de Engenharia de Saúde 
Pública – DIESP atuou promovendo ações de saneamento ambiental através de recursos 
disponibilizados para os municípios, por meio da celebração de convênios e com administração direta 
em áreas indígenas, com objetivo de implantar sistemas de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, sistema de resíduos sólidos, melhorias sanitárias domiciliares, melhorias de habitação rural 
para controle da doença de chagas, drenagem em área de malária e perfuração e recuperação de poços. 
A DIESP é dirigida por um Chefe da Divisão e auxiliada pelos engenheiros e técnicos. 

No exercício 2007 a DIESP desenvolveu várias ações que constam do Plano Operacional da 
Coordenação Regional, de acordo com as metas nacionais da FUNASA, considerando ainda as metas 
do Governo Federal no setor saúde.  

Desta forma, destaca-se a seguir algumas das atividades desenvolvidas que contribuíram para o 
alcance das metas. 

Com objetivo de fornecer água potável à população foram perfurados poços nas Aldeias e 
Municípios de Mato Grosso, em 2007, conforme relação abaixo: 
 

 

 

 

Item Localidade Município Profundidade 
(metros) 

Vazão 
(litros/hora) 

1 Boi Morto Porto Estrela 42  21.600 
2 Teimoso (Acorizal) Porto Estrela 57  12.000 
3 Teimoso (Edson) Porto Estrela 45  8.500 
4 Teimoso (Manoel) PT 01 Porto Estrela 25  Desmoronado
5 Luzia Porto Estrela 45 5.200
6 Córrego Fundo PT-01 Porto Estrela 45 Desmoronado
7 Buriti Porto Estrela 70 2.600
8 Córrego Fundo PT-02 Porto Estrela 43 3.400
9 Monjolinho PT-01 Porto Estrela 33 Desmoronado

10 Monjolinho PT-02 Porto Estrela 67 6.100
11 Teimoso (Manoel) PT-02 Porto Estrela 25 Desmoronado
12 Teimoso (Manoel) PT-03 Porto Estrela 61 2.200
13 Pindaival PT-01 Porto Estrela 25 Desmoronado
14 Pindaival PT-02 Porto Estrela 25 5.200
15 Agrovila João Ponce de Arruda PT-01 Campo Verde 126 25.000
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16 Agrovila João Ponce de Arruda PT-02 Campo Verde 126 30.000
17 Agrovila João Ponce de Arruda PT-03 Campo Verde 84 45.000
18 Assentamento 28 de Outubro PT-04 Campo Verde 126 20.000
19 Assentamento 28 de Outubro PT-05 Campo Verde 150 20.000
20 Assentamento 28 de Outubro PT-06 Campo Verde 102 20.000
21 Capim Branco PT-07 Campo Verde 120 45.000
22 Taperinha PT-08 Campo Verde 230 30.000
23 Assentamento 14 de agosto PT-09 Campo Verde 150 25.000
24 Assentamento 14 de agosto PT-10 Campo Verde 210 80.000
25 Assentamento 04 de outubro PT-11 Campo Verde 276 Improdutivo
26 Escola Paulo Freire PT-12 Campo Verde 30 Desmoronado
27 Escola Paulo Freire PT-13 Campo Verde 120 Desmoronado
28 Escola Paulo Freire PT-14 Campo Verde 246 10.000
29 Assentamento Stº Antonio da Fartura PT-15 Campo Verde 30 Desmoronado
30 Hospital Vale do Guaporé Pontes e Lacerda 90 12.360
31 CEFET Cuiabá 72 Desmoronado
32 Campo Limpo PT-01 Jangada 66 8.200
33 Fazenda Velha PT-02 96 3.340 
34 Barra do Buriti PT-03 Jangada 72 4.980
35 Olho D Água PT-04 Jangada 79 6.720
36 Paredão PT-05 Jangada 85 1.500
37 Raizama PT-06 Jangada 84 1.530
38 Vaquejador PT-07 Jangada 78 5.590
39 Novo Horizonte PT-08 Jangada 66 15.430
40 Escola Júlio Corrêa Várzea Grande 57 3.200
41 Escola Oscar da Costa Ribeiro PT-01 Várzea Grande 96 1.000
42 Escola Rita Auxiliadora C. Cunha. Várzea Grande 70 1.000
43 Escola Ednilson Francisco Kolling Várzea Grande 70 1.000
44 Escola Salvelina Ferreira da Silva PT-01 Várzea Grande 21 Desmoronado
45 Escola Salvelina F. da Silva PT-02 Várzea Grande 51 8.000
46 Escola Líbia da Costa Rondon Várzea Grande 90 5.000
47 Escola Maria Barbosa Martins Várzea Grande 20 Desmoronado
48 Escola Armindo Arruda Campos Várzea Grande 60 8.000
49 Escola David Mayer PT-01 Várzea Grande 32 Desmoronado
50 Escola David Mayer PT-02 Várzea Grande 27 15.000
51 Escola Oscar da Costa Ribeiro PT-02 Várzea Grande 32 Desmoronado
52 Escola Oscar da Costa Ribeiro PT-03 Várzea Grande 18 Desmoronado
53 Aldeia São Marcos Gal. Carneiro 120 3.850
54 Aldeia São Francisco Gal. Carneiro 90 1.000
55 Aldeia Imaculada Conceição Gal.  Carneiro 40 4.200
56 Aldeia Rio Verde Tangará da Serra 60 15.000
57 Aldeia Ilhocê Tangará da Serra 60 15.000
58 Aldeia Pakuera Paranatinga 96 1.230
59 Assentamento Caju PT-01 Diamantino 100 Improdutivo
60 Assentamento Caju PT-02 Diamantino 31 5.000
61 Posto Gil Diamantino 57 8.000
62 Bairro Cohab Nova PT-01 Poconé 68 Improdutivo
63 Bairro Boa Esperança PT-01 Poconé 120 Improdutivo
64 Bairro Cohab Nova PT-02 Poconé 60 6.000
65 Bairro Boa Nova PT-01 Poconé 30 Desmoronado
66 Comunidade Bitencourt Poconé 72 8.000
67 Bairro Boa Nova PT-02 Poconé 54 Desmoronado
68 Comunidade Capão Verde - Quilombola Poconé 60 12.000
69 Ass. Agroana/Girau – Núcleo São José Poconé 72 8.000
70 Ass. São João/Campo Limpo II Poconé 54 15.000
71 Bairro Boa Nova PT-03 Poconé 72 Desmoronado
72 Bairro Boa Nova PT-04 Poconé 12 8.000
73 Bairro Boa Esperança/Jardim dos Estados Poconé 102 7.000
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O artigo 3º do Decreto 3.156, de 27 de agosto de 1999, responsabiliza a FUNASA pelas 

ações de saneamento em área indígena, visando a prevenção das doenças relacionadas com a água e 
dejetos humanos, com objetivo de melhorar a qualidade de vida da população indígena. Assim, foram 
licitadas as obras em 2007, conforme tabelas abaixo: 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO   PROCESSO SITUAÇÃO 
1 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia  Santa 

Terezinha, 
25180.014.871/2007-45 Licitada 

2 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Bom Jesus 25180.015.087/2007-54 Licitada 
3 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Tso'pre 25180.015.100/2007-75 Licitada 
4 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Nova Esperança 25180.015.110/2007-19 Licitada 
5 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Imaculada 

Conceição 
25180.015.117/2007-22 Licitada 

6 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Nossa Senhora 
de Guadalupe 

25180.015.138/2007-48 Em fase de licitação

7 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Kalapalo 25180.015.290/2007-21 Licitada 
8 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Afukuri 25180.015.297/2007-42 Em fase de licitação
9 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Morená 25180.015.312/2007-52 Licitada 
10 Construção de Sistema Simplificado de Módulo Sanitário da Aldeia Morená 25180.015.331/2007-89 Em fase de licitação
11 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Tuba-Tuba 25180.015.340/2007-70 Em fase de licitação
12 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Tuiararé 25180.015.343/2007-11 Licitada 
13 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Tadarimana 25180.015.420/2007-25 Licitada 
14 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Yahodu 25180.015.443/2007-30 Em fase de licitação
15 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Kamayura 25180.015.870/2007-18 Licitada 
16 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Pontal 25180.015.993/2007-59 Licitada 
17 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia São Marcos 25180.016.411/2007-51 SOB JUDICE 
18 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Jesus de Nazaré 25180.016.406/2007-49 Licitada 
19 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Boa Esperança 25180.016.414/2007-95 Em fase de licitação
20 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Boa Ilhocê 25180.016.416/2007-84 Em fase de licitação
21 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Sobradinho 25180.016.634/2007-19 Em fase de licitação
22 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Kururuzinho 25180.016.847/2007-41 Em fase de licitação
23 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Três Jacus 25180.016.913/2007-82 Em fase de licitação
24 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Pakuera 25180.016.950/2007-91 Em fase de licitação
25 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Sangradouro 25180.016.962/2007-15 Em fase de licitação
26 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia PI Diauarum 25180.016.980/2007-05 Em fase de licitação
27 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Aldeinha 25180.017.540/2007-67 SOB JUDICE 
28 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Água Limpa 25180.017.548/2007-23 SOB JUDICE 
29 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Nova 

Munduruku 
25180.017.648/2007-50 Em fase de licitação

30 Construção de Sistema de Abastecimento de Água da Aldeia Rio Verde 25180.018.223/2007-68 Em fase de licitação

 
Com objetivo de capacitar Agentes Indígenas de Saneamento – AISAN, para operar e realizar 
manutenção dos sistemas de abastecimento de água existentes foi realizado o Curso de Formação de 
Agente Indígena de Saneamento-AISAN. Realizado no período de 28.10 a 15.12.2007, em Barra do 
Garças/MT, sendo capacitados 32 Índios da Etnia Xavante. 
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4.1.1.3.4. AÇÃO 2272 – Gestão e Adminstração do Programa 
 
4.1.1.3.4.1. DADOS GERAIS 
 

Ação: 2272 - Gestão e Administração do Programa 

Tipo da Ação Orçamentária 

Finalidade 
Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as 
despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do 
próprio programa. 

Descrição 

Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; 
manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da 
União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou 
alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a 
ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e 
administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, 
pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; 
estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à 
formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, 
formulação e divulgação de políticas, etc; produção e edição de publicações 
para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e 
demais atividades-meio necessárias à gestão e administração do programa. 

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas Presidência da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 

Área Responsável por 
Gerenciamento ou Execução Coordenação Geral de Cooperação Técnica em Saneamento – CGCOT 

Coordenador Nacional da Ação José Raimundo Machado dos Santos 

 
Responsável Regional:  Coordenador Regional: Marco Antonio Stangherlin 
Responsável Técnico Regional: Administrador: Edson Ricardo Pertile 

 
4.1.1.3.4.2.  RESULTADOS 
 
Nesta ação podemos observar as atividades reaizadas e os indicadores alcançados bem como os 
recursos disponibilizados e os executados, em Atenção a gestão e administração do programa nas 
unidades pertencentes a Core MT como mostra tabela abaixo: 
 
Ação 2272-Gestão e adminstração do programa 

ELEM. DESP DESCRIÇÕES  VALOR 

339014 Diárias - Pessoal Civil 58.441,52

339030 Material de consumo 74.161,97

339033 Passagens e despesas com locomoção 4.997,21

339036 Outros serviços de terceiros - pessoa fisica 17.057,73

339037 Locação de mão-de-obra 54.800,15

339039 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 281.866,89

339047 Obrigaços tributárias e contribuições 7.446,78

339092 Despesas de exercícios anteriores 273

339093 Indenizações e restituições -
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449051 Obras e instalações  

TOTAL DISPONIBILIZADO 449.045,25

TOTAL EXECUTADO 499.045,25
 
 
 
 

5. DESEMPENHO OPERACIONAL 
 
 
5.1. SANEAMENTO 
 
Utilidade:  
Capacidade de acompanhamento de obras da Core 
 
Tipo:  
Indicador de efetividade 
 
Fórmula de calculo:  
 Número de convênios com pagamento da 3ª parcela dividido pelo numero total de convênios da Core 
de exercícios anteriores. 
 
Método de aferiçaõ: Planilha de acompanhamento de convênios 
 
Área responsável pelo cálculo e/ou de medição: Diesp/SACAV 
 
Resultado do indicador no exercício:   61,64% 
*Convênios com pagamento da 3ª parcela efetuado= 90 
*Convênios em execução na core-mt  em exercícios anteriores a 2007= 146 
 90/146= 61,64% 
 
Descrições das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obitido neste 
indicador. 

O resultado não foi melhor devido a deficiência da core-mt no atendimento ao        transporte e 
a constante interrupçao dos contratos dos consultores que fazem acompanhamento dos convênios. Ou 
seja, a falta de servidores de carreira (Engenheiros) e aquisição de transportes dificulta em muito o 
desenvolvimento dos trabalhos. 

 
Descrições das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso neste indicador e quem são os responsáveis. 
 
As medidas a serem implementadas ou a implementar passam longe da governabilidade da CORE/MT. 
Estes obstáculos apontados só podem ser resolvidos após uma revisão da política de contratação de 
novos servidores públicos (Engenheiros) para desempenharem as funções inerentes a servidores de 
carreira, e isto depende de lei específica e governamental. 
 
 
 

5.2. SAÚDE INDIGENA 
 
5.3. MORTALIDADE INFANTIL 
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Utilidade: Impacto das ações de saúde sobre a mortalidade infantil indígena.  
 
Tipo: Indicador de eficacia 
 
Fórmula de calculo: Nº de óbitos de crianças indígenas, com menos de 01 (um) ano de idade, por 
1000 (mil) nascidos vivos, comparando com a meta de 2007 do PPA (reduzir dm 5%). 
 
Método de aferição: Informações secundárias (Assessoria Técnica Indígena da Coordenação 
Regional) 
 
Área responsavel pelo cálculo e/ou medição: 
 Asplan/ASTIN, mediante informações recebidas colhidas. 
 
Resultado do indicador do execício: 56,20% 
 
 
 

2006 2007 
DISTRITOS NASCIDOS ÓBITO % DISTRITOS NASCIDOS ÓBITOS % 

CUIABA 250 05 20 CUIABÁ 151 08 52,98 
XAVANTE 547 46 84,09 XAVANTE 559 38 67,97 

XINGU 211 03 14,20 XINGU 166 06 36,14 
KAYAPÓ 163 06 36,80 KAYAPÓ 226 10 44,20 
TOTAL 1.171 60 51,23 TOTAL 1.102 62 56,20 

    
Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador. 
 

Deficiência de profissionais de saúde com perfil adequado  para trabalhar em área indígena. 

Alta rotatividade de profissionais que atuam nas aldeias. 

Pouca clareza por parte de alguns funcionários em relação a carga horária a ser cumprida na aldeia, 
gerando com isto insatisfação quando é exigido o cumprimento das ações previstas no planejamento 
local; 

Atraso no repasse de medicamentos básicos por parte do DESAI, o que tem exigido o remanejamento 
de outros Distritos e a utilização de Suprimento de Fundo Especial para atendimento da demanda; 

Postos de Saúde de algumas aldeias desativadas em função falta de equipamentos ou pequenas 
reformas. 

Pouca organização dos Serviços nos Pólos Bases. 

Pouca autonomia dos DSEIS junto às conveniadas em relação à execução das ações previstas nos 
convênios. 

Pouca capacidade técnica dos profissionais que atuam na saúde indígena (Técnicos e Administrativos). 

Deficiência de saneamento básico nas aldeias. 

Baixa resolutividade nas referências secundárias e terciárias. 

Deficiência de viaturas e rede física para atendimento nas aldeias. 
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Não utilização do Plano Distrital de Saúde como ferramenta de trabalho. 

 
Principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar das causas de insucesso neste 
indicador e quem são os responsáveis. 
 
Dar continuidade à implantação do Projeto Piloto criado para o Pólo Base de Campinápolis, vinculado 
ao DSEI/XAVANTE, com o objetivo de reorganizar técnica e administrativamente, cuja iniciativa foi 
da Assessoria Técnica de Saúde Indígena da Coordenação Regional, baseado nos indicadores de saúde 
do DSEI/XANANTE, os quais demonstravam estar fora de controle. 
Implantar o Projeto Piloto em outros Pólos Bases. 
No mês de outubro ocorreu em Campinápolis o curso de AIDIPI (Atenção Integral às Doenças 
Prevalentes na Infância) promovido pelo DESAI, com apoio do Distrito e CORE/ASTIN. 
Aquisição de equipamentos e reformas dos Postos de Saúde nas aldeias, de forma a garantir o seu 
funcionamento. 
Capacitação de AISANS. 
Conclusão do módulo do curso de formação dos AIS. 
Está em fase de aquisição um laboratório móvel para a Unidade Regional de Qualidade da Água. 
Curso de AIDIPI para os profissionais de nível médio pertencente ao Pólo Base de Campinápolis – 
DSEI/XAVANTE. 
Curso Saúde da Mulher e da Criança aos profissionais de saúde do Pólo Base de Campinápolis.  
Treinamento em sala de vacina e rede de frio para 10 (dez) profissionais de nível superior e 
treinamento para teste rápido para HIV (DSEI/KAYAPÓ). 
 

5.4. SANEAMENTO EM ÁREA INDIGENA 
 
Utilidade: Cobertura dos serviços de saneamento em áreas indígenas 
 
Tipo: Indicador de eficácia 
 
Fórmula de calculo: População indígena beneficiada por serviços de saneamento dividido pela 
população de abrangência. 
 
Método de aferição: Planilha de acompanhamento de obras. 
 
Área Responsavel pelo cálculo e/ou Medição: DIESP 
 
Resultado do indicador no exercício: 66,03 
População beneficiada: 3030: População de abrangência 4589 =  

 
 
Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: 

 
A principal causa da DIESP não conseguir atingir a meta, conforme planejada é a 

ineficiência de algumas empresas contratadas na conclusão das obras, visto que paralisaram 

algumas delas após a 1ª ou 2ª medição realizada pelos engenheiros da DIESP. Ocorreu 

também de uma das empresas contratadas não dar sequer início às obras descumprindo dessa 

forma o contrato. 



 

 

33
Além disso, falta condições ao setor a fim de  realizar  as visitas técnicas e relatórios de 

acompanhamento das obras tais como: deficiência no número de engenheiros 

contratados, veículos, computadores, máquinas fotográficas, trenas e muitas vezes até 

material de expediente. 

 
Descrição das principais medidas implementadadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso neste indicador e quem são os responsáveis: 
 

  Mediante o descrito acima faz-se necessário: contratação de engenheiros, visto que no 

momento existe somente 01 engenheira do órgão realizando os serviços inerentes ao saneamento em 

área indígena, disponibilização de veículos e demais equipamentos e materiais a fim de que o trabalho 

possa ser bem realizado. 

 
5.5.1. GESTÃO 
 
 
Utilidade: Capacidade de implementação do Plano Operacional 
 
Tipo: Indicador de efetividade 
 
Fórmula de Calculo:  Numero de ações do Plano Operacional da Core realizadas dividido pelo total 
de ações previstas no P.O. 2007 
 
Método de aferição: Informações das Ações Prioritárias do Plano Operacional 
 
Área responsavel pelo cálculo e/ou medição:  Asplan, através das informações colhidasdo Plano 
Operacional. 
 
Resultado do indicador no exercício: 85,10% 
 
Ações Previstas:  09 ações nos 04 DSEIS = 36  
Total ................................................................ 36  
    
Ações Realizadas:    07 ações em 03 DSEIs  = 21 
   08 ações em 01 DSEI   = 08 
Total..............................................................      29 
 
Saneamento  
 
Ações Previstas:    11 ações    
 
Ações Realizadas:  11 ações 
 
 
Total Geral Ações Previstas:       = 47 ações 
Total Geral de Ações Realizadas   = 40 ações 
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Descrição das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador: 
 
Dentre as 20 ações prioritárias do Plano Operacional da Coordenação Regional de Mato Grosso, (09) 
na área de saúde indígena e (11) no saneamento, podemos dizer que as ações: Modernização do 
Sistema Nacional de Vigilência em Saúde e Construção, ampliação e adequação dos 
estabelecimentos de saúde em áreas indígenas, as metas não foram executadas devido a demora na 
descentralização de recursos para execução das mesmas. Diante do exposto consideramos que o 
resultado alcançado na implementação das ações foi de 85,10%. Porém as demais ações do Plano 
Operacional, as metas foram alcançadas em 100%, apesar de algumas dificuldades apontadas pelos 
DSEIS, conforme a seguir: 

 
• Quantidade de viaturas insuficientes para o atendimento da demanda; 
• Morosidade nos processos licitatórios; 
• Instalações inadequadas para armazenamento de medicamentos e trabalho das equipes; 
• Alta rotatividade de profissionais; 
• Mudanças freqüentes de gestores; 
• Municípios com rede de saúde insuficiente;  
• Atraso salarial e desmotivação dos profissionais; 
• Dificuldade de acesso junto às conveniadas; 
• Maior integração entre a CORE e DSEI; 

 
 
Descrição das principais medidas implementadadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso neste indicador e quem são os responsáveis:  
 
Não informado 
 
 
5.5.2. GESTÃO 
 
Utilidade: 
Eficiencia na execução de orçamento descentralizado 
 
Tipo: 
 Indicador de eficiencia 
 
Fómula de cauculo: Recursos empenhados no exercício dividido pelo total de recursos recebidos pela 
Core. 
 
Método de aferiçaõ: Informações retiradas do SIAF 
 
Área responsavel pelo cálculo e/ou medição: DIADM 
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Resultado do indicador no exercício: 77,37 
 

DESCRIÇÃO TOTAL 
EMPENHADO 

TOTAL 
RECEBIDO Diferença % 

DIADM 2.886.542,95 3.038.613,13 152.070,18 95,00 
DIESP 2.282.339,40 5.348.758,10 3.066.418,70 42,67 
SAÚDE INDÍGENA 7.627.286,33 8.336.458,15 709.171,82 91,49 
DIREH 249.673,74 261.410,54 11.736,80 95,51 
OUTROS 591.397,69 640.093,51 48.695,82 92,39 
 TOTAL  13.637.240,11 17.625.333,43 3.988.093,32 77,37 

 
Descrições das disfunções estruturais ou situacionais que impactaram o resultado obtido neste 
indicador. 
 
Considerando a diferença entre os recursos recebidos pela coordenação e os efetivamente empenhados, 
surge uma discrepância que chama atenção e que merece ser analisada, pois gera como resultado um 
indicador para o exercício de 77,38%, isto por si só, seria classificado como satisfatório, uma vez que 
passou dos 70%. 

Mas é importante que se faça uma análise setorizada para que a discrição das disfunções que 
geraram impacto nos resultados seja mais bem entendida. 

No quadro abaixo colocamos os recursos recebidos e empenhados por setor. 
Neste quadro fica claro que a CORE/MT, conseguiu empenhar a grande maioria dos recursos 

recebidos. Na DIADM, Saúde Indígena, DIREH e Outros o empenhamento foi superior aos 90%, 
podendo ser classificado como um desempenho ótimo, considerando que uma boa parte dos recursos 
orçamentários chegou próximo ao final do exercício. 

Nesta questão de chegar próximo ao final do exercício é que acabou prejudicando o 
desempenho da DIESP, pois a maioria dos recursos não puderam ser empenhados devido a questão de 
terem chegado próximo ao final do exercício. Como todo processo licitatório tem prazos legais a serem 
cumpridos, acabou gerando atrazo na execução dos processos licitatórios, o que prejudicou o 
desempenho. 

Se analisarmos a DIESP, sem a questão das obras, nota-se que o desempenho entre recebido e 
empenhado fica em 96.62% (Recursos recebidos sem as obras R$ 254.555,44, recursos empenhados 
sem as obras R$ 245.956,52). Isto mostra que o grande volume de recursos recebidos para as obras, é 
que puxaram o desempenho para baixo.  

Mesmo assim é importante registrar, que os processos licitatórios se desemvolveram dentro do 
que determina a lei e que muitos devido a temporalidade, tiveram seu desfecho agora no início de 
2008. 
 

Após esta pequena explicação com caráter de justificativa, é que relato as disfunções estruturais 
e situacionais que impactaram o resultado obtido neste indicador. Um dos grandes gargalos das 
FUNASA/CORE/MT hoje é a falta de Recursos Humanos, em determinados funções do serviço 
público só se aceita para seu desempenho “pessoas do quadro permanente de pessoal”, com a idade 
média de nossa força de trabalho atingindo o limite próximo da aposentadoria, e a Inexistência de 
CONCURSO PÚBLICO, para REPOR a FORÇA DE TRABALHO, fica cada vez mais limitada a 
atuação da entidade, pois para que se tenha uma Equipe de licitação atuante é necessário pessoas do 
quadro para executarem a tarefa, o que é escasso atualmente. 

Esta limitação de Recursos Humanos, tente a ser agravada nos próximos 2 a 3 anos, pois vários 
funcionários atingirão os requisitos para solicitarem aposentadoria, e muitos o farão segundo alguns 
relatos colhidos de forma informal. 

Além da falta de Recursos Humanos no quesito numeral, tem a problemática da falta de 
investimento por parte da instituição no treinamento e qualificação dos existentes. 



 

 

36
Diante desta principal limitação aqui registrada, fica claro o por que o indicador ficou no 

nível de satisfatório, mas que relevado o quesito do obstáculo da mão de obra, nosso desempenho 
chegou muito próximo do esperado. Sendo só possível, devido ao esforço dos remanescentes que 
tentam de todas as formas cumprir suas funções e se desdobrarem para cumprir as funções que 
deveriam estar sendo executadas por outro número de servidores que a tempo não são contratados. 
 
Descrições das principais medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de 
insucesso neste indicador e quem são os responsáveis. 
 

As medidas a serem implementadas ou a implementar passam longe da governabilidade da 
CORE/MT, estes obstáculos apontados só podem ser resolvidos após uma revisão da política de 
contratação de novos servidores públicos para desempenharem as funções inerentes a servidores de 
carreira, e isto depende de lei específica e governamental. 

As medidas que estão dentro da governabilidade da CORE/MT, serão implantadas no ano de 
2008, com treinamento de técnicos de carreira e terceirizada em atualização contratual. A CORE/MT, 
estará pleiteando junto a Presidência da FUNASA, treinamento para novos pregoeiros e técnicos para 
Comissão Permanente de Licitação, treinamento na área de controle orçamentário, e execução 
orçamentária. Visando assim melhorar e capacitar a mão de obra existente, com o objetivo de evitar 
que recursos recebidos sejam efetivamente aplicados, evitando a devolução do mesmo. 
 
                     

 

LICITAÇÕES REALIZADAS POR MODALIDADE 
 
MODALIDADE 

 
QUANTIDADE 

 
VALOR LICITADO VALOR PAGO 

               
% 

Pregão 57 11.530.602,93 9.019.647,80 66,51%
Não se aplica  -- 1.856.153,51 13,69%
Dispensa de licitação 48 1.263.928,76 1.471.170,26 10,85%
Suprimento de fundos --- --- 904.319,99 6,67%
Inexigível 17 978.533,65 151.355,71 1,12%
Tomada de preço  1.856.694,33 148.355,57 1,09%
Convite 02  10.972,80 0,08%
Total 
Global 

  
13.561.975,64 100,00%
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Diante das enormes dificuldades em se fazer Saúde Indígena pode-se afirmar que de modo 
geral a Coordenação Regional de Mato Grosso em 2007 empenhou-se para que tanto as ações mínimas 
na área de saneamento e saúde indígena fossem garantidas, considerando a grande diversidade étnica e 
geográfica do Estado que dificultam o fortalecimento institucional desta CORE.  
 

A permanência constante das Equipes Multidisciplinares de Saúde em área é um ganho muito 
grande, porém há a necessidade de valorização dos profissionais, por meio de capacitações 
continuadas, melhores condições de trabalho, segurança de contrato trabalhista e melhoria salarial, 
bem como a oferta de cursos de pós-graduação referentes a questões que envolvem populações 
indígenas, adaptados a realidade dos profissionais que trabalham em área indígena. 

É possível perceber que há de forma ainda tímida uma organização dos serviços nas aldeias 
onde dispõem de profissionais, porém há a necessidade de sistematização dos trabalhos com todos os 
profissionais quanto às ações inseridas no Plano Operacional das Equipes e garantir o 
acompanhamento e supervisão periódica dos trabalhos das equipes em área. 

Melhorar a articulação com os municípios para garantir discussão dos pontos necessários à 
articulação e construção de parceria entre os DSEI's e a CORE, com vista a fortalecer as referências 
secundárias e terciárias (junto aos municípios), ou seja, os municípios que hoje são referência tanto 
para assistência básica, como para média e alta complexidade, apresentam dificuldades que juntamente 
com a saúde indígena podem ser amenizadas de modo a melhorias das ações por eles prestadas. 

Implementar os módulos do SIASI e utilizar destas informações para elaboração do 
Planejamento tanto a nível de CORE, Distrito e DESAI (IArticulação junto ao DESAI e CORE/MT, 
para melhoria no fluxo do sistema de informação, enfatizando as notificações, junto ao Estado e 
Municípios). 

Articulação junto aos municípios e estado, para desenvolvimento da vigilância epidemiológica 
nas aldeias, Pólos Base e Casai's, respeitando a dinâmica da Vigilância em Saúde do Estado Brasileiro. 

Que o SIASI seja de fato e de direito implantado nos Pólos Base. O DESAI necessita dar 
respostas quanto ao programa de informação. 

No Dsei Xavante há necessidade de contratação de profissional médico para todos os Pólos 
Base até então visitados. Há a necessidade de construirmos uma proposta de vigilância em saúde para 
este profissional em conjunto com as equipes. 

Ampliação da Capacitação antropológica para as equipes, seja nas sedes dos DSEI's, nas 
Casais, nos Pólos Base e nas Aldeias, estendendo às referências. Este é o caminho para que tenhamos 
uma relação de respeito às diversidades. O Dsei Xavante destaca a necessidade de se repensar a 
atuação do profissional antropólogo contratado pela FUBRA e a necessidade de se construir uma 
parceria com a FUNAI de Barra do Garças, uma vez que constantemente recebem o apoio do 
profissional antropólogo daquela instituição. 

Necessária se faz que haja uma proposta de ampliação do saneamento básico para as aldeias, 
principalmente no que se refere à distribuição de água às comunidades, sendo que a mesma deve 
nascer de um projeto que se preze pela qualidade dos serviços e bens adquiridos.  

A desnutrição ainda é um grande desafio para as equipes que compõe o DSEI Xavante, 
portanto é necessário priorizar as ações de Vigilância Nutricional, garantindo toda e qualquer demanda 
para tal. Ações pontuais ajudam, porém não são efetivas ao monitoramento, discussão e tomadas de 
decisões permanentes. Por outro lado, seguindo uma tendência de crescimento, há os Diabetes 
Mellitus, cujas complicações podem futuramente comprometer a saúde e qualidade de vida da 
população, podendo levar a morte precoce, além do acentuado número de casos de obesidade, 
sobrepeso e doenças crônicas e degenerativas vem reforçar a necessidade de intensificação a busca de 
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parceria interinstitucional envolvidas com os povos indígenas para fortalecimento do programa de 
Vigilância Nutricional nas Aldeias e Pólos Base. 

Em todas as aldeias visitadas do Dsei Xavante há problemas relacionados à infestação dos 
domicílios, com baratas. É preciso resgatar com dignidade as ações de endemias realizadas pelos 
profissionais que fazem parte do quadro da FUNASA, antiga FNS e SUCAN. Profissionais estes que 
venceram enormes barreiras no passado e construíram com muita propriedade o controle de endemias, 
no nosso país. A atual política para o controle de endemias não têm respeitado estes e outros 
profissionais que hoje compõe a equipe de endemias do DSEI. Na verdade tem amputado as muitas 
possibilidades destas pessoas, quando não há minimamente garantia de locomoção e de materiais 
necessários à realização das ações nas aldeias; 

Estabelecimento de política sistemática junto à Presidência para construções de novas Casas de 
Saúde, reforma de outras, de forma a dignificar a assistência dispensada pelas mesmas à população 
indígena. 

Aquisição de viaturas pela FUNASA, para reduzir os gastos dispendidos com a locação de 
veículo - fato que gera alto custo e consome grande parte do recurso da saúde indígena. 
 

 

 

 

6. Previdência Complementar Patrocinada (NÃO SE APLICA) 
 
 
 
7. Instituições beneficiadas por renúncia fiscal (NÃO SE APLICA) 
 
 
 
8. Operações de fundos (NAÕ SE APLICA) 
 
 
 
9. Conteúdos específicos por UJ ou grupo de unidades afins (conforme Anexos II e X da DN-TCU-

85/2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo A - Demonstrativo de tomadas de contas especiais (conforme item 12 

do conteúdo geral por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007) 

 

LEVANTAMENTO DE PROCESSOS - TCE CONCLUIDAS E EM ANDAMENTO 
UF MUNICÍPIO CONV. SIAFI ANO 

DE 
INSC. 

PROC. TCE 
SITUAÇÃO ATUAL 

MT ACORIZAL 2295/00 414820 2005 25180.001.884/00-88 Ex-Prefeito encaminhou documentação compelementar e  
o processo foi enviado a DIESP para análise e parecer. 

MT ARAGUAINHA 627/01 442871 2004 25180.011.438/04-13 TCE- Devolvida pela PGF e encaminhada a tomadora, para  
providências pertinerntes. 

MT ASSOCIAÇÃO 
HALITINÃ 04/03 481407 2007 25100.016.511/2003-

05 
TCE - encontra-se paralisada, processo foi solicitado e 
encaminhado a CGCON/COPON.. 

 
MT CONFRESA 793/01 414189 2005 25180.012.030/06-31 TCE- concluída e  encaminhada a AUDIT/ASTEC.  

MT GUARANTÃ DO 
NORTE 2216/99 388232 2005 25180.008.332/04-24 Providenciando Relatório Final. 

MT JACIARA 2850/01   2005 25180.015.323/05-71 TCE – Concluída, devolvida por BSB e arquivado nesta 
CORE/MT. 

MT JOSSY SOARES     2006 25180.017.533/06-84 TCE - Concluída enviado ao Recursos Humanos para 
desconto em folha. 

MT MARCELÂNDIA 3173/01   2004 25180.011.940/04-16 O processo de TCE foi enviado a Engenharia CORE/MT 
por solicitação do Eng.º para rever parecer.  

MT MATUPÁ 0360/98   2001 25180.002.482/01-81 TCE - concluída e encaminhada a AUDIT/ASTEC. 

MT NORTELÂNDIA 2086/01   2004 25180.011.991/04-48

O processo de TCE encontra-se na Eng.ª CORE/MT, para 
emissão de parecer técnico conclusivo, uma vez que o ex-
prefeito encaminhou documentos e solicitou visita técnica 
in-loco. 

MT NOVO STO 
ANTONIO 2246/01 439418 2005 25180.010.859/04-19 TCE- concluída e  encaminhada a AUDIT/ASTEC.  

MT PORTO ALEGRE 
DO NORTE 1117/01 476877 2006 25180.007.250/06-24 TCE – Em Andamento. 

MT PREF. MUN. DE 
CUIABÁ 061/94 100952 2005 25100.001.956/94-30 TCE em Andamento Div. Resp. em Apuração, Através NL 

2005NL601057. 

MT 
SANTO 

ANTONIO DO  
LEVERGER 

2161/01 414820 2005 25180.000.635/04-07 Providenciando Relatório Final. 

MT TORIXORÉU 2099/01 445173 2005 25180.010.858/04-74 TCE- Encaminhada a área finacneira para emissão de 
parecer. 

MT TORIXORÉU 3376/01 439089 2005 25180.011.968/04-53 TCE- .Encaminhada a área financeira para emissão de 
parecer. 

MT TRÓPICOS 248/01 447223 2006 25180.007.928/06-79 TCE - em andamento, foi encaminhada Notificação ao Ex- 
Gestor/ enviado Edital de Convocação. 

MT 
SÃO JOSÉ DO 

XINGÚ 3038/01 
  2004 

25180.008.331/04-80 Processo devolvido pela Auditoria, o mesmo foi 
encaminhado a Engenharia para rever parecer técnico. 
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nexo B - Demonstrativo de perdas, extravios ou outras irregularidades (conforme item 13 do conteúdo geral 

por natureza jurídica do Anexo II da DN-TCU-85/2007) 

Ver qual setor é responsável pelas informações a apresentá-las conforme orientações para elaboração. (NÃO SE APLICA 
NA COREMT) 
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ANEXO C – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO(CONFORME ITEM I-1.8 
DO ANEXO X DA DN-TCU-85/2007) 

 
 

Anexo C - Despesas com cartão de crédito corporativo ( conforme item i - 1.8 do Anexo X da 
DN –TCU-85/2007) 
Tabela x Cartão de crédito coorporativo: detalhadamente das despesas pagas mediantes fatura  

Descrição da ocorrência Justivicativa Responsável Valor

Sup.  de fundo nº 02/07 

Custear despesa relativa 
aquisiçao de peças de 

reposiçao para manutençao do 
sistema de abastecimento de 

água na aldeia Alberto Jovino de Paula  R$                            448,73  

Sup. de fundo nº 01/07 
atender despesas de pequeno 

vulto na core/mt Gleida Marisa Costa  R$                            863,10  

Sup.de fundo nº 10/07      

Custear despesas relativas a 
aquisiçao de peças de 

reposiçao para manutençao do 
sistema de abastecimento de 

água na aldeia José Nogueira Bastos   R$                         4.500,00  

Sup. de fundo nº 07/07 

Para aquisição de passagem 
para encaminhamento de 
pacientes indigenas para 

consultas Stephano Benevides do Carmo  R$                         7.928,90  

Sup.de fundo nº 15/07  

Para configuração de rede 
ponto a ponto, configuração de 
micro computador e limpeza de 

impressora  Antonio Sérgio Iori  R$                         1.384,00  

Sup.de fundo nº 12/07  

Custear despesas com compra 
de materiais e serviços , de 

manutenção nos sistemas de 
abastecimento de águas nas 

aldeias José Nogueira Bastos   R$                         2.120,10  

Sup.de fundo nº 06/07 

Aquisição de materiais 
hidraúlicos, combustivel e 

outros, para realizar estágio 
orientado do Aisans nas 
aldeias, no municipio de 

campinapolis Otacilio Rosa  R$                         1.200,00  

Sup.de fundo nº 17/07 
Custear despesas com veículos 

em viagem Odil da Silva  R$                            565,00  

Sup.de fundo nº 09/07 
Custear despesas com compra 

de combustivel João Salustiano da Silva  R$                            398,00  
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Sup.de fundo nº 05/07 

Custear despesas com compra 
de materiais e pequenos 
reparos no sistema de 

abastecimento de água nas 
aldeias 

Francisco de Paula Alves de 
Souza  R$                         1.000,00  

Sup.de fundo nº 10/07      

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

do veiculo em viagem Jose El Hage  R$                            671,15  

Sup.de fundo nº 19/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 

de veículos em viagem José Taques da Silva Filho  R$                            563,37  

Sup.de fundo nº 20/07 

Custerar despesas com 
caminhão que será levado para 
o Dsei/ Xavante para entrega 
de cestas básicas nas aldeias José El Hage  R$                            939,77  

Sup.de fundo nº 19/07 

Custear despesas com viatura 
que irá conduzir a engenheira 

Ildete em viagem Alberto Jovino de Paula  R$                            334,20  

Sup.de fundo nº 18/07 

Custear despesas com viatura 
que irá conduzir o chefe da 

Dirh em viagem Edaildo Salvino Barcelo  R$                            312,62  

Sup.de fundo nº 16/07 

Custerar despesas com compra 
de combustivel e manutenção 
do veículo que irá conduzir o 

servidor Leoni Alcebiades da Costa  R$                            252,52  

Sup.de fundo nº 04/07 

Custear despesas com 
aquisição de materias e 

serviços e manutenção nas roda 
água nas aldeias

Zilma Aparecida Gonçalves de 
Oliveira  R$                         6.155,00 

Sup.de fundo nº 30/07 

Atender as necessidades de 
pequenas despesas da 
salog,bem no abito core/mt 

Violeta Maria da Silva 
Almeida  R$                         3.898,63  

Sup.de fundo nº 23/07 

Atender as necessidades 
pequena despesa da salog,bem 
no abito core/mt 

Violeta Maria da Silva 
Almeida  R$                         3.998,34  

Sup.de fundo nº 24/07 

Atender despesas na compra de 
combústivel para deslocamento 
do barco. Raimundo Martins da Silva  R$                         3.500,00  

Sup.de fundo nº25/07 

Custear despesas com 
manutençao no sistema de 
abastecimento de água na 
aldeia para piaruçu Nilce de Souza Pinto   R$                         6.300,00  
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Sup.de fundo nº32/07 

Custear despesas com 
manutençao e revisao dos 
equipamentos dos sistemas de 
abastecimento de aguas das 
aldeias Manoel Ferreira Vila Nova  R$                         6.999,70  

Sup.de fundo nº31/07 
Custear despesas com exames 
aos povos indigenas. Jamir Alves Ferreira  R$                         2.000,00  

Sup.de fundo nº29/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 
de veículos em viagem Manoel Da Conceiçao Assis  R$                            415,00  

Sup.de fundo nº34/07 
Custear despeas com veículos 
em viagem Francisco Santiago  R$                         1.200,55  

Sup.de fundo nº 40/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 
de veículos em viagem Edaildo Salvino Barcelo  R$                            382,50  

Sup.de fundo nº 39/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 
de veículos em viagem Joao Salustiano Da Silva  R$                            654,36  

Sup.de fundo nº 38/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 
de veículos em viagem Joao Salustiano Da Silva  R$                            327,00  

Sup.de fundo nº 38/07 

Custear despeas com compras 
de combustivel e manutençao 
de veiculos em viagem  Alcebiades da Costa  R$                            727,47  

Sup.de fundo nº 63/07 

Destina -se na continuidade de 
manutençao das viaturas q 
encontra- se na utilizaçao, na 
assistencia direta a populaçao 
indigena nas aldeias Oscarino Sebastiao Gomes  R$                         2.495,00  

Sup.de fundo nº33/07 

Custear despesas com compras 
de combustivel e manutençao 
de veiculos em viagem  Gilson Abadia Fernandes  1,496,67  

Sup.de fundo nº 26/07 

Aquisiçao de material 
hidraúlicos e elétricos ex. 
pilhas Cícero José De souza  R$                            288,00  

Sup.de fundo nº 27/07 

Custear despeas com compras 
de combustivel e manutençao 
de veiculos em viagem  Artur Alves Da Fonseca  R$                            406,00  

Sup.de fundo nº 28/07 

Destina se custear despesas 
com pequenos vultos no habito 
da core/mt Gleida Marisa Costa  R$                            369,20  
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Sup.de fundo nº 36/07 
Para aquisiçao de materiais de 
expediente insumos em gerais Jose Henrique Leite  R$                         2.825,73  

Sup.de fundo nº 54/07 
Atender requisiçao de 
passagem Stephano Benevides do Carmo  R$                         7.874,12  

Sup.de fundo nº 50/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 
de veículos em viagem Manoel Da Conceiçao Assis  R$                            799,27  

Sup.de fundo nº 48/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 
de veículos em viagem Gilson Abadia Fernandes  R$                         1.249,40  

Sup.de fundo nº 47/07 

Manutençao da viautras que 
encontra-se em utilizaçao a 
populaçao indigena Oscarino Sebastiao Gomes  R$                         1.000,00  

Sup.de fundo nº 53/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 
do veiculo em viagem Edaildo Salvino Barcelo  R$                            426,38  

Sup.de fundo nº 52/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 
de veículos em viagem Edaildo Salvino Barcelo  R$                            599,79  

Sup.de fundo nº 46/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 
de veículos em viagem 

Roberto Carlos Da Silva 
Mesquita  R$                            847,05  

Sup.de fundo nº 45/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 
de veículos em viagem Alberto Jovino de Paula  R$                            639,74  

Sup.de fundo nº 41/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 

de veículos em viagem
Roberto Carlos Da Silva 

Mesquita  R$                            519,05 

Sup.de fundo nº 44/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 

de veículos em viagem Odil da Silva  R$                            639,79  

Sup.de fundo nº 56/07 
Despesas de pequeno vulto no 

ambito da core/mt Gleida Marisa Costa  R$                         1.678,70  

Sup.de fundo nº 58/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

do veiculo em viagem Pedro Ribeiro Da Cruz  R$                         1.128,45  

Sup.de fundo nº 49/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 

de veículos em viagem Ademilson Lins  R$                            444,16  
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Sup.de fundo nº 59/07 

Atender despesas miudas e de 
pronto pgto no ambito do 

dsei/cba Benisvaldo Teixeira Lopes  R$                         3.469,88  

Sup.de fundo nº 54/07 
Atender despesas com compra 

de combustivel em viagem Alberto Jovino de Paula  R$                            609,52 

Sup.de fundo nº 57/07 
Atender despesas com compra 

de combustivel em viagem Francisco Santiago  R$                            404,50  

Sup.de fundo 60/07 

Atender as despesas da equipe 
que irao prestar assessoria ao 

dsei/xavante nas açoes ao 
combate a mortalidade infantil Gilmar Aparecido Candido  R$                         1.177,25  

Sup.de fundo nº 43/07 

Para custear despesas com 
revisões das seguintes viaturas. 

Caminhonete nissan frontier 
jkh 5973, jkh 5983 revisao de 

50.000 mil km. Louriel Francisco Da Silva  R$                         4.797,71  

Sup.de fundo nº 74/07 

Para custear despesas com 
compra de combustivel e 
manutençao em viagem Ademilson Lins  R$                         1.100,00  

Sup.de fundo nº 80/07 

Para custear despesas com 
compra de combustivel e 
manutençao em viagem Manoel Da Conceiçao Assis  R$                            414,06  

Sup.de fundo nº 85/07 

Para aquisiçao de materiais de 
consumo não existente no setor 
de materiais somat,para atender 
a equipe de educação em saúde Elaine Da Silva  R$                           282,13 

Sup.de fundo nº 81/07 

Para custear despesas com 
compra de combustivel e 
manutençao em viagem Edaildo Salvino Barcelo  R$                            259,69  

Sup.de fundo nº 61/07 

Atender despesas miudas e 
pronto pgto no ambito da 

casai/rondonopolis Dejanira Ribeiro  R$                         4.269,95  

Sup.de fundo nº 62/07 

Para custear despesas com 
compra de combustivel e 
manutençao em viagem Joao Salustiano Da Silva  R$                            800,00  

Sup.de fundo nº 64/07 

Para custear despesas com 
compra de combustivel e 
manutençao em viagem Odil da Silva  R$                            500,00  
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Sup.de fundo nº 65/07 

Para custear despesas com 
compra de combustivel e 
manutençao em viagem Francisco Santiago  R$                            455,00  

Sup.de fundo nº 71/07 

Para custear despesas com 
compra de combustivel e 
manutençao em viagem Alberto Jovino de Paula  R$                            330,50  

Sup.de fundo nº 69/07 

Para custear despesas com 
compra de combustivel e 
manutençao em viagem Jose Taques Da Silva Filho  R$                            483,25  

Sup.de fundo nº 68/07 

Para custear despesas com 
compra de combustivel e 
manutençao em viagem Alcebiades da Costa  R$                            790,20  

Sup.de fundo nº 66/07 

Para custear despesas com 
compra de combustivel e 
manutençao em viagem 

Roberto Carlos Da Silva 
Mesquita  R$                            481,86  

Sup.de fundo nº 79/07 

Para custear despesas com 
compra de combustivel e 
manutençao em viagem 

Roberto Carlos Da Silva 
Mesquita  R$                            812,98  

Sup.de fundo nº 72/07 

Aquisiçao de medicamentos 
para atender as casai, 

dsei/xavante Maria Pereira Maranhao Garcia  R$                         8.000,00  

Sup.de fundo nº 83/07 

Para custear despesas com 
compra de combustivel e 
manutençao em viagem Jose El Hage  R$                         1.366,00  

Sup.de fundo nº 86/07 

Para custear despesas com 
compra de combustivel e 
manutençao em viagem Pedro Ribeiro Da Cruz  R$                         1.159,18  

Sup.de fundo nº 89/07 

Atender despesas com 
manutençao de equipamentos 

da casai/cba Adauto Cabral Da Silva  R$                         3.000,00  

Sup.de fundo nº 82/07 

Custear despesas com conserto 
do reservatório da aldeia 
central do municipio de 

paranatinga Antonio Mineiro De Araujo  R$                         4.200,00  

Sup.de fundo nº 75/07 

Aquisiçao de material 
hidraúlicos e elétricos ex. 

pilhas 
Vicente Correia De Moares 

Filho  R$                            408,87  

Sup.de fundo nº 73/07 

Aquisiçao de genero 
alimenticio e higienico de 

pessoal Joao Martins  R$                         7.969,70  
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Sup.de fundo nº 90/07 

Custear despesas com compra 
de materiais e manutençao dos 
sistemas de abastecimento de 

água nas aldeias metuktire 
etc... Joao De Deus Da Silva   R$                         3.451,47  

Sup.de fundo nº 87/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

do veiculo em viagem Jose Taques Da Silva Filho  R$                            350,45  

Sup.de fundo nº 77/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 

de veículos em viagem Alberto Jovino de Paula  R$                            721,24  

Sup.de fundo nº 109/07 

Custear depspesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Manoel Da Conceiçao Assis  R$                            387,00  

Sup.de fundo nº 97/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Jose El Hage  R$                            575,00  

Sup.de fundo nº 119/07 

Custear despesas com serviço 
do quadro de comando da 

bomba submersa existente no 
poço tubolar profundo do 

sistema de abastecimento de 
água da aldeia alto ramalho do 

mun. De paranatinga Zozimo Matias De Amorim  R$                         7.334,00 

Sup.de fundo nº 112/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Osvaldo Soares  R$                            572,58  

Sup.de fundo nº 106/07 

Para aquisiçao de genero 
alimenticios perecivel e não 
perecivel devido contrato de 

expirado Raimundo Martins da Silva  R$                         8.000,00  

Sup.de fundo nº 117/07 

Aquisiçao de genero 
alimenticio e higienico de 

pessoal Raimundo Martins da Silva  R$                         8.000,00  

Sup.de fundo nº 108/07 

Custear despesas com compra 
de materiais para realizar 

reparos no sistema de 
abastecimento de agua na 

aldeia sangradouro Roberto Pereira Bravo  R$                            500,00  
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Sup.de fundo nº 94/07 

Custear despesas com concerto 
e revisao dos equipamentos do 
sistema de abastecimento de 

agua das aldeias nossa srª 
auxiliadora, abelinha,e maribu Manoel Ferreira Vila Nova  R$                         3.000,00  

Sup.de fundo nº92/07 

Custear  despesas com 
materiais e serviço de 

manutençao as rodas d águas 
das aldeias africa, batiza 

kalanazam Sebastiao De jesus  R$                         4.982,40  

Sup.de fundo nº 103/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

do veiculo em viagem Joao Salustiano Da Silva  R$                            830,00  

Sup.de fundo nº 105/07 

Destina-se fazer manutençao 
das viaturas que encontra-se na 
assistencia direta a  populaçao 

indigena Oscarino Sebastiao Gomes  R$                         2.430,00  

Sup.de fundo nº 129/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

do veiculo em viagem Odil da Silva  R$                            499,31  

Sup.de fundo nº 102/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Alcebiades da Costa  R$                         1.194,34  

Sup.de fundo nº 101/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Jose Taques Da Silva Filho  R$                            530,15  

Sup.de fundo nº 104/07 

Custear despesas com compra 
de combutivel e manutençao de 

veiculos em viagem Ademilson Lins  R$                            651,25  

Sup.de fundo nº 118/07 
Requisiçao de materiais 
hidraulico e eletricos. Cicero Jose De Souza  R$                            200,00  

Sup.de fundo nº 113/07 

Para atender depesas miudas de 
pronto de pgto no ambito do 

dsei/cba Benisvaldo Teixeira Lopes  R$                         4.499,13  

Sup.de fundo nº 120/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem 
Roberto Carlos Da Silva 

Mesquita  R$                         2.419,07  

Sup.de fundo nº 115/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Ademilson Lins  R$                            872,63  
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Sup.de fundo nº 111/07 

Custear despeas com compras 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem  Gilson Abadia Fernandes  R$                            803,11  

Sup.de fundo nº 99/07 

Custear despesas com compra 
de materiais, para manutençao 

do abastecimento de água. Nilce de Souza Pinto   R$                         3.500,00  

Sup.de fundo nº 126/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem José Taques da Silva Filho  R$                         2.642,15  

Sup.de fundo nº 123/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Alberto Jovino de Paula  R$                         3.000,00  

Sup.de fundo nº 122/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Zeferino Egufo  R$                         2.113,33  

Sup.de fundo nº 124/07 

Atender despesa com 
manutençao e concerto das 

viaturas, que atende o 
dsei,casai/cba Artur Alves Da Fonseca  R$                         8.000,00  

Sup.de fundo nº 131/07 

Atender necessidade de 
pequenas despesas do ambito 

da core/mt 
Violeta Maria da Silva 

Almeida  R$                         3.765,92  

Sup.de fundo nº 121/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Odil da Silva  R$                         3.000,92  

Sup.de fundo nº 138/07 

Custear despesa com concerto 
e revisao dos equipamentos de 

abastecimentos de água das 
aldeias. Manoel Ferreira Vila Nova  R$                         7.490,00  

Sup.de fundo nº 134/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Alcebiades da Costa  R$                            899,90  

sup.de fundo nº 137/07 

Para aquisiçao de fita crepe,fita 
adesiva, gelo em barra, para 
atender a segunda etapa de 
vacinaçao, do dsei/xavante José Henrique Leite  R$                            286,53  

Sup.de fundo nº 128/07 

Custear depesas com 
manutenção no sistema de 
abastecimento de água na 

aldeia,kuikuro Louriel Francisco Da Silva  R$                         7.800,00  



 

 

50

Sup.de fundo nº 127/07 

Custear despesas com compra 
de materiais para realizar 

reparos no sistema de 
abatecimento de água na 

aldeia, tsorepré Roberto Pereira Bravo  R$                         1.500,00  

Sup.de fundo nº 129/07 

Afim de adquirir material de 
expediente, para atender o 

seminário políticas de saúde 
integral da população negra. Carmem Correia  R$                            194,00  

Sup.de fundo nº 133/07 
Compra de cartucho e a 

produção de documentos. Gilmar Aparecido Candido  R$                            128,15  

Sup.de fundo nº 135/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Jose El Hage  R$                         3.000,00  

Sup.de fundo nº 136/07 

Atender despesas com conserto 
e manutençãode veículo do 

dsei/cba Saturnino De Jesus  R$                         8.000,00  

Sup.de fundo nº 132/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Francisco Santiago  R$                         1.698,48  

Sup.de fundo nº 139/07 
Atender despesas com conserto 

e manutenção de veiculos.
Francisco de Paula Alves de 

Souza  R$                         8.000,00 

Sup.de fundo nº 141/07 
Atender despesas com conserto 

e manutençao de veículos.  Manoel Da Conceiçao Assis  R$                         2.601,04  

Sup.de fundo nº 142/07 
Atender despesas com conserto 

e manutençao de veículos.  Edaildo Salvino Barcelo  R$                         1.731,49  

Sup.de fundo nº 143/07 
Atender despesas com conserto 

e manutenção de veículos Pedro Ribeiro Da Cruz  R$                         2.893,50  

Sup.de fundo nº 145/07 

Atender despesas de pequeno 
vulto no núcleo vigilância 

ambiental. Jose Ferreira Figueiredo  R$                         1.795,40  

Sup.de fundo nº 157/07 

Custear despesas com conserto 
e manutenção dos 
equipamentos de 

abastecimento de água das 
aldeias babaçu,tripa 

cachoeirinha Samoel Rodrigues Coimbra  R$                         6.498,10  

Sup.de fundo nº 156/07 

Custear despesas com compra 
de combutivel e manutençao de 

veiculos em viagem Otacilio Rosa  R$                         1.000,00  
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Sup.de fundo nº 150/07 

Atender manutenção das 
viaturas q encontra se em 

assistencia direta a população 
indigenas nas aldeias ,como 

entrega de cestas básicas Oscarino Sebastiao Gomes  R$                         2.500,00  

Sup.de fundo nº 153/07 

Aquisição de peças para 
serviço de manutenção na 

bomba dosadora do sistema de 
tratamento de água, da aldeia 

metutire 
Vicente Correia De Moares 

Filho  R$                         2.705,87  

Sup.de fundo nº 149/07 
Atender despesas com conserto 

e manutenção de veículos Osvaldo Soares  R$                         7.999,00  

Sup.de fundo nº 148/07 

Custear despesas com serviço e 
recuperação da bomba 

submersa grundfos modelo.sqf 
25-2 e inversor da aldeia. Miguel Ferreira De Oliveira  R$                         7.200,00  

Sup.de fundo nº 144/07 
Atender despesas com conserto 

do veículos do dsei/cba. Lucilo Cabral Da Silva  R$                         8.000,00  

Sup.de fundo nº 147/07 

Custear despesas com conserto 
e manutenção de veículos em 

viagem. Joao Salustiano Da Silva  R$                         2.199,13  

Sup.de fundo nº 160/07 

Custear despeas com compras 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem  Jose El Hage  R$                         3.000,00  

Sup.de fundo nº 154/07 

A fim de adquirir materiais de 
consumo e serviço para atender 

a area indigena. Elaine Da Silva  R$                         1.185,49  

Sup.de fundo nº161/07 
Atender as necessidades de 

pequenas despesas da core/mt 
Violeta Maria da Silva 

Almeida  R$                         3.666,55  

Sup.de fundo nº 169/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 

de veículos em viagem Alcebiades da Costa  R$                         2.997,73  

Sup.de fundo nº 177/07 

Custear despesas com a viatura 
frontier, q atende o polo de 

juara. Antonio Sérgio Iori  R$                         2.000,00  

Sup.de fundo nº 175/07 
Atender despesas com compra 

de combustivel em viagem Odil da Silva  R$                         2.007,67  

Sup.de fundo nº 179/07 

Custear despesas com conserto 
e revisão dos equipamentos do 
sistema de abastecimento de 

água das aldeias luto sagrado. 
Enedino Maximiniano De 

Jesus  R$                         4.600,00  
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Sup.de fundo nº 178/07 

Custear despesas com compra 
de materiais, pequeno reparo 

no sistema de abastecimento de 
água da aldeia gomes carneiro, 

piebaga etc.  
Francisco de Paula Alves de 

Souza  R$                         3.700,00  

Sup. De fundo nº 172/07 

Custear despesas com 
procedimentos protocolares 

eventuais da core/mt. Gleida Marisa Costa  R$                         1.377,00  

Sup.de fundo nº 174/07 

Custear despesas com conserto 
e revisão dos equipamentos do 
sistema de abastecimento de 

água da aldeia couto 
magalhaes.no munic. De 

campinapolis. Manoel Ferreira Vila Nova  R$                         4.900,00  

Sup.de fundo nº 162/07 

Custear despesas com conserto 
e revisão dos equipamentos do 
sistema de bombeamento para 

recalque de água na aldeia, 
nova jerusalém/ munic. De 

general carneiro. Nilce de Souza Pinto   R$                         6.999,00  

Sup.de fundo nº 163/07 

Atender manutenção das 
viaturas q encontra se em 

assistencia direta a população 
indigenas. Oscarino Sebastiao Gomes  R$                         2.069,00  

Sup.de fundo nº 168/07 

Atender despesas com compra 
de combustível e manutenção 

de viaturas em viagem. Ademilson Lins  R$                         1.131,86  

Sup.de fundo nº 180/07 

Atender despesas com limpeza 
e manutenção nos poços 

tubolares profundo das aldeias/ 
capivara, barranco alto. Jamir Alves Ferreira  R$                         6.500,00  

Sup.de fundo nº 170/07 

Atender despesas com conseto 
e manutenção de veículos do 

dsei/cba Saturnino De Jesus  R$                         8.000,00  

Sup.de fundo nº 173/07 

Custear depesas com compra 
de materiais para realizar 

reparos no sistema de 
abastecimento deágua na aldeia 

três lagoas. Roberto Pereira Bravo  R$                         1.400,00  

Sup.de fundo nº 167/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem 
Roberto Carlos Da Silva 

Mesquita  R$                         2.898,13  
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Sup.de fundo nº 194/07 

Custear despesas com 
aquisição de materiais para 
manutenção do sistema de 
abastecimento de água das 
aldeias, raposão e beira rio. Lauriel Francisco Da Silva  R$                         4.300,00  

Sup.de fundo nº 193/07 

Custear despesas com 
procedimentos protocolares 

eventuais da core/mt. Gleida Marisa Costa  R$                         1.134,74  

Sup.de fundo nº 199/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 

de veículos em viagem Jose El Hage  R$                         2.994,38  

Sup.de fundo nº 197/07 

Custear despesas com compra 
de combutivel e manutençao de 

veiculos em viagem Oscarino Sebastiao Gomes  R$                         3.000,00  

Sup.de fundo nº 195/07 

Aquisição de materiais para 
realizar manutenção no sistema 

de abstecimento de água, na 
aldeia saúva, matipú etc.. Raimundo Martins da Silva  R$                         2.999,99  

Sup.de fundo nº 182/07 

Custear despesa com compra 
de combustivel e manutenção 

do veiculo em viagem João Salustiano da Silva  R$                         2.886,23  

Sup.de fundo nº 189/07 

Atender despesas miudas e 
pronto pgto no ambito da 

casai/rondonópolis Dejanira Ribeiro  R$                         5.000,00  

Sup.de fundo nº 185/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Edaildo Salvino Barcelo  R$                         2.061,66 

Sup.de fundo nº 198/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Francisco Santiago  R$                         1.435,62  

Sup.de fundo nº 192/07 

Custear dspesas com aquisição 
de materiais para realizar 
manutenção no sistema de 
abastecimento de água nas 

aldeias. Morada bororo, 
sangadouro e bacabal. Sebastiao De jesus  R$                         7.600,00  

Sup.de fundo nº 183/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 

de veículos em viagem Pedro Ribeiro Da Cruz  R$                         2.487,00  

Sup.de fundo nº 184/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Zeferino Egufo  R$                         1.802,64  
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Sup.de fundo nº 181/07 

custear despesas com 
equipamento pertencentem ao 
sistema de abastecimento de 
água das aldeias cachoerinha. Paulo César Camargo Ramos  R$                         6.330,30  

Sup.de fundo nº 188/07 

Aquisição de materiais elétrico 
hidraúlicos, pilha alcalina para 

equipamento gêlo para 
referigeração. 

Vicente Correia De Moares 
Filho  R$                            319,50  

Sup.de fundo nº 191/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Euride De Oliveira Alves  R$                         1.679,11  

Sup.de fundo nº 187/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Jose Taques Da Silva Filho  R$                         1.950,52  

Sup.de fundo nº 214/07 

Custear despesas com serviço 
da bomba submersa do poço 

tubolar profundo, da aldeia alto 
Ramalho Odil da Silva  R$                         1.295,00  

Sup.de fundo nº 204/07 

Custear despesas com 
manutenção e conserto de 

veículos co ambito do dsei/cba Artur Alves Da Fonseca  R$                         1.923,85  

Sup.de fundo nº 207/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Osvaldo Soares  R$                         1.311,74  

Sup.de fundo nº 202/07 

Custear despesas com 
combustivel e aquisição de 
materiais hidraulicos para 

reparos do sistema de 
abastecimento de água,das 
aldeias .santa clara e três 

marias. Otacilio Rosa  R$                         2.509,03 

Sup.de fundo nº 206/07 

Atender despesas durante a 
viagem dos técnicos para 

elaboração do plano distrital 
das aldeias sob. Jurisdição do 

dsei/cba Adauto Cabral Da Silva  R$                            935,00  

Sup.de fundo nº 219/07 
Atender despesas com compra 

de combustivel em viagem Edaildo Salvino Barcelo  R$                         2.302,48  

Sup.de fundo nº 214/07 

Destina-se para aquisição de 
suprementação alimentar,para 
evitar desnutrição indigena. Jose Henrique Leite  R$                         8.000,00  

Sup.de fundo nº 208/07 
Atender despesas com compra 

de combustivel em viagem Enoc Dias Reis  R$                         2.986,00  
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Sup.de fundo nº 203/07 

adquirir materiais de consumo 
e serviço para atender a equipe 

de educação e saúde, na 
realização do curso de 

capacitação em sala de vacina 
em rede de frio , para 

enfermeira que atuam em área 
indígena. Elaine Da Silva  R$                            849,10  

Sup.de fundo nº 217/07 
Atender despesas com compra 

de combustivel em viagem Pedro Ribeiro Da Cruz  R$                         2.988,30  

Sup.de fundo nº 210/07 
Atender despesas com compra 

de combustivel em viagem Jose Taques Da Silva Filho  R$                         2.641,51  

Sup.de fundo nº 201/07 

Custear despesas com materiais 
e combustivel para o veículo 
atender a execução de poços 
tubolares na area indigena. Jose Nereu  R$                         3.492,83  

Sup.de fundo nº 213/07 

Custear despesas com 
procedimentos protocolares 

eventuais da core/mt. Gleida Marisa Costa  R$                         1.419,64  

Sup.de fundo nº 220/07 

Atender despesas com conserto 
e manutenção de veiculos 

dsei/cba Lucilo Cabral Da Silva  R$                         6.760,22  

Sup.de fundo nº 218/07 

Custear despesas com 
combustivel e manutenção do 

veiculo em viagem.saque 
autorizado pelo srº cordenador. Alcebiades da Costa  R$                         2.498,53  

Sup.de fundo nº 219/07 

Custear despesas com 
combustivel e manutenção do 

veiculo em viagem.saque 
autorizado pelo srº cordenador.

Roberto Carlos Da Silva 
Mesquita  R$                         2.999,21  

Sup.de fundo nº 211/07 

Custear despesas com 
combustivel e manutenção do 

veiculo em viagem.saque 
autorizado pelo srº cordenador. Zeferino Egufo  R$                         1.267,22  

Sup.de fundo nº 248/07  

Aquisição de ensumo e 
serviços necessários do 

dsei/xavante,nas ações voltada 
o controle da mortalidade 

infantil Gilmar Aparecido Candido  R$                         7.616,50  

Sup.de fundo nº 247/07 

Aquisição de ensumo e 
serviços necessários do 

dsei/xavante, para implantação 
do projeto piloto em 

campinápolis. Alirio Artur Guimarães  R$                         3.077,78  
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Sup.de fundo nº 221/07 

Atender manutenção das 
viaturas q encontran-se em 

utilização direta da população 
indigena. Oscarino Sebastiao Gomes  R$                         3.000,00  

Sup.de fundo nº 230/07 

Custear despesas com serviço e 
materiais e combustível, para 
perfuratriz, e poços tubolares 
nas aldeias, são marcos,são 

francisco, no minic. De general 
carneiro. Luiz Gonzaga Ojeda  R$                         4.975,00  

Sup.de fundo nº 236/07 

Custear despesas com serviço e 
materiais e combustivel, para 
perfuratriz, e poços tubolares 
nas aldeias,ilhoce no mnunic. 

De tangará da serrra. Leonardo Gonçalves  R$                         3.975,00  

Sup.de fundo nº 250/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

do veiculo em viagem Zozimo Matias De Amorim  R$                            998,00  

Sup.de fundo nº 145/07 
Atender as necessidades de 

pequenas despesas da core/mt 
Violeta Maria da Silva 

Almeida  R$                         2.897,55  

Sup.de fundo nº 232/07 

Custear despesas com 
combustivel no veículo que 
será conduzido pelo suprido 
que irá relizar supervisão ao 

polo base Paranatinga. Alberto Pereira Bravo  R$                         1.260,00 

Sup.de fundo nº 246/07 

Custear dspesa com 
combustivel e manutenção de 

veículo em viagem. 
Roberto Carlos Da Silva 

Mesquita  R$                         1.477,99  

Sup.de fundo nº 244/07 

Custear despesas com com 
combustível e manutenção de 

veículo em viagem. Miguel Ferreira De Oliveira  R$                         1.595,42  

Sup.de fundo nº 235/07 

Aquisição de peças para 
reposição e manutenção nos 

sistemas de abastecimentos de 
águas nas aldeias, 

aturua,pakuera,paiakum,etc. no 
minic. Barra do bugres Odil da Silva  R$                         6.135,00  

Sup.de fundo nº 243/07 

Custear despesas com 
procedimentos protocolares 

eventuais da core/mt. Gleida Marisa Costa  R$                         1.999,50  
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Sup.de fundo nº 233/07 

Custear despesas com serviços 
de manutenção no sistema de 

abastecimento de água na 
aldeia, miky, no munic. De 

Brasnorte. Paulo César Camargo Ramos  R$                         7.638,00  

Sup.de fundo nº 231/07 

Custear despesas com serviços, 
materiais e combustível para 
perfuratriz, para execução de 

poços tubolares profundos nas 
aldeias .são marcos, imaculada 
conceição e são francisco. No 

mun. De General carneiro  Gerson Origuela Umbelino  R$                         4.879,32  

Sup.de fundo nº 238/07 

Custear despesas com serviço 
do quadro de comando da 

bomba submersa, existente no 
poço tubolar profundo do 

sistema de abastecimento de 
água da aldeia ilhocê, rio 

verde, no muinic. De Tangará 
Da Serra. Jose Nereu Carmona  R$                            997,52  

Sup.de fundo nº 234/07 

Custear despesas com 
manutenção no sistema de 
abastecimento de água da 

aldeia central do munic. De 
Campinapolis Donato Ferreira Da Silva   R$                         7.500,00  

Sup.de fundo nº 239/07 

Aquisição de materiais elétrico 
hidraúlicos, pilha alcalina para 

equipamento gêlo para 
referigeração. Cicero Jose De Souza  R$                            500,00  

Sup.de fundo nº 237/07 

Custear despesas com serviços 
de manutenção no sistema de 

abastecimento de água na 
aldeia,ilho cê, no munic. De 

Tangará da serra  Pedro De Samenezes Sobrinho   R$                         1.000,00  

Sup.de fundo nº 225/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

do veiculo em viagem Alberto Jovino de Paula  R$                         1.048,10  

Sup.de fundo nº 249/07 

Custear despesas com 
combustivel e peças e serviço 
para manutenção de viaturas 

em viagem. Otacilio Rosa  R$                         1.258,37  
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Sup.de fundo nº 241/07 

Aquisição de material de 
consumo, ensumos em geral 

,para atender a terceira etapa de 
imunização do dsei/xavante Jose Henrique Leite  R$                         5.541,86  

Sup.de fundo nº 227/07 

Custear despesas com 
aquisição e manutenção do 

veículo em viagem. Francisco Santiago  R$                         1.464,57  

Sup.de fundo nº 222/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Joao Salustiano Da Silva  R$                         2.462,26  

Sup.de fundo nº 240/07 

Atender despesas miudas e 
pronto pgto no ambito da 

casai/rondonopolis Dejanira Ribeiro  R$                         4.000,00  

Sup.de fundo nº 224/07 

Custear despesas com compras 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem  Ademilson Lins  R$                            813,65  

Sup.de fundo nº 277/07 

Adequirir materiais de 
expediente a fim de realizar 

oficina de turbeculose na aldeia 
tritopa do Dsei-Xavante. Elaine Da Silva  R$                            282,31  

Sup. De fundo nº 258/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem João Salustiano da Silva  R$                         1.063,10  

Sup. De fundo nº 279/07 

Custear depspesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Zozimo Matias De Amorim  R$                         1.105,80  

Sup.de Fundo nº275/2007 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Jose Antonio Neves Alves  R$                         1.186,89  

Sup.de Fundo nº267/07 

Para atender depesas miudas de 
pronto de pgto no ambito do 

dsei/cba Benisvaldo Teixeira Lopes  R$                         2.714,38 

Sup.de fundo nº 257/07 

Para atender despesas com 
combustivel e manutenção do 

veiculo em viagem. Enoc Dias Reis  R$                         1.500,00  

 Sup.de fundo nº 270/07  

Destina-se a fazer manutenção 
dos veiculos que encontra-se 

em utilização direta a 
população indigena. Oscarino Sebastiao Gomes  R$                         4.000,00  

 Sup.de fundo nº 266/07  

Custear despesas com compra 
de combustivel e serviço, com 

viatura em viagem. Osvaldo Soares  R$                            388,70  
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 Sup.de fundo nº 252/07  

Custear despesas com serviço 
de limpeza do cabo elétrico da 
tubulação da bomba, do poço 

artesiano,da aldeia nova canaã. Jorlando Batista Leitão  R$                         6.020,00  

 Sup.de fundo nº 253/07  

para aquisição de material de 
expediente, para atender o dsei/ 

kaiapó. Laurentino Dias Moura  R$                         3.000,00  

 Sup.de fundo nº 259/07  

Custear despesas com 
cmbustível e manutenção em 

viagem. Pedro Ribeiro Da Cruz  R$                         1.195,40  

 Sup.de fundo nº 261/07  

Aquisição de materiais 
hidraulicos e eletricos, para 

equipamento e gêlo para 
refrigeração . 

Vicente Correia De Moares 
Filho  R$                            324,45  

 Sup.de fundo nº 265/07  

Custear despesas com 
aquisição de materiais para 
manutenção do sistema de 
abastecimento de água das 

aldeias,Seringal,Bacaval, no 
minic. De Brasnorte. Eurico De Arruda  R$                         2.500,00  

 Sup.de fundo nº 262/07  

custear despesas com aquisição 
de materiais para manutenção 

do sistema de abastecimento de 
água das 

aldeias,Uirapuru,Juininha, no 
minic.Nova esperança Edson Benedito De Souza  R$                         2.500,00  

 Sup.de fundo nº 263/07  

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Euride De Oliveira Alves  R$                         1.087,00  

 Sup.de fundo nº 280/07'  

Custear despesas com compra 
de combustivel e óleo, para 

manutenção do barco.  
Enedino Maximiniano De 

Jesus  R$                         1.120,00  

 Sup.de fundo nº 254/07  

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Alberto Jovino de Paula  R$                         1.498,03  

 Sup.de fundo nº 274/07  

Custear despeas com compras 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem  Edaildo Salvino Barcelo  R$                            953,56  

 Sup.de fundo nº 276/07  

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Francisco Santiago  R$                            768,34  

 Sup.de fundo nº 272/07  

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Alcebiades da Costa  R$                         1.427,19  
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 Sup.de fundo nº 273/07  

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Ademilson Lins  R$                            221,82  

 Sup.de fundo nº 293/07  

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Zozimo Matias De Amorim  R$                         1.494,31  

 Sup.de fundo nº 288/07  

Custear despesas com serviço, 
materiais e combustivel, para 
perfuratriz de poços tubolares, 

na aldeia pakuera, no 
munic.Paranatinga Gerson Origuela Umbelino  R$                         4.881,18  

 Sup.de fundo nº 300/07  

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Alberto Jovino de Paula  R$                         1.370,50  

 Sup.de fundo nº 284/07  

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Miguel Ferreira De Oliveira  R$                            923,79  

 Sup.de fundo nº 294/07  
Atender despesas de pequeno 
vulto no ambito da core/mt. 

Violeta Maria da Silva 
Almeida  R$                         3.961,20  

 Sup.de fundo nº 289/07  

Para ajuda de custo de 
pacientes indigenas e seus 

acompanhantes, para 
tratamento de 

saúde,Casai/Canarana e Sinop. Lauriel Francisco Da Silva  R$                         1.000,00  

 Sup.de fundo nº 290/07  

 Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem  
 Roberto Carlos Da Silva 

Mesquita   R$                         1.287,77  

Sup.de fundo nº 291/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Jose El Hage  R$                         1.352,22  

Sup.de fundo nº 299/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Joao Salustiano Da Silva  R$                         1.113,45  

Sup.de fundo nº 283/07 

Custear despesas com compras 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem  Pedro Ribeiro Da Cruz  R$                         1.401,70  

Sup.de fundo nº 295/07  

Custear despesas ref. A 
manutenção a casai de colíder, 
jaura , peixoto de azevedo, para 
aquisição de genero alimenticio Antonio Sérgio Iori  R$                         8.000,00  
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Sup.de fundo nº 287/07 

Adquirir materiais de 
expediente para a realização de 

um diagnóstico situacional e 
oficina de educação e saúde, do  
munic. De Barão de Melgaço. Maria Do Carmo De Oliveira  R$                            492,07  

Sup.de frundo nº 286/07 

Custear despesas com serviço 
de conserto no sistema de 
bombeamento de água da 

aldeia Merure.. Paulo César Camargo Ramos  R$                         6.800,00  

Sup.de fundo nº 296/07 

Aquisição de ensumos 
necessários de serviços para 

implantação do projeto piloto 
no polo base de 

Campinápolis/Dsei xavante Alírio Artur  R$                         1.347,26  

Sup.de fundo nº 282/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Zeferino Egufo  R$                            551,96  

Sup.de fundo nº 292/07 

Custear despesas com 
manuetnção e compra de 
materiais para reparo no 

sistema de abastecimento de 
água nas aldeias, Estrela rainha 

da paz,pertencentem ao 
dsei/xavante. Jorlando Batista Leitão  R$                         7.500,00  

Sup.de fundo nº 302/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Pedro Ribeiro Da Cruz  R$                         1.249,73 

Sup.de fundo nº 281/07  

Custear despesas com 
aquisição de materiais para 

realizar montagem das rodas 
d`aguas das aldeias, Jurupara, 
Manene,Kalanazá.No minic. 

De Tangará da Serra Odil da Silva  R$                         6.000,00 

Sup.de fundo nº 305/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem José Antonio Das Neves Alves  R$                         1.349,36  

Sup.de fundo nº 308/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Ademilson Lins  R$                            993,52  

Sup.de fundo nº 307/07 
Custear despesas com compra 

e manutenção em viagem  Edaildo Salvino Barcelo  R$                         1.180,11  
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Sup.de fundo nº 311/07 

custear despesas com limpeza 
desenfecção no poço tubolar e 

manutenção da bomba 
submersa do sistema de 

abastecimento de água da 
aldeia,Swopa , no minic. De 

Planalto da terra  Paulo César Camargo Ramos  R$                         5.380,00  

Sup.de fundo nº 320/07 
Para aquisição de utensilios e 

materiais de consumo  Sebastiao De jesus  R$                         7.985,40  

Sup.de fundo nº 306/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Zeferino Egufo  R$                         1.103,66  

Sup.de fundo nº 317/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem 
Roberto Carlos Da Silva 

Mesquita  R$                         1.430,30  

Sup.de fundo nº 304/07 

Destina-se na realização de 
manutenção dos veículos que 

encontra-se na população 
indigena. Oscarino Sebastiao Gomes  R$                         2.500,00  

Sup.de fundo nº 313/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel ,para 

deslocamento do barco, que irá 
fiscalizar as aldeias.  João Salustiano da Silva  R$                         3.040,00  

Sup.de fundo nº 310/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Eurrides De Oliveira Alves  R$                            912,97  

Sup.de fundo nº 301/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Enoc Dias Reis  R$                         1.493,55  

Sup.de fundo nº 314/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Alcebiades da Costa  R$                         1.474,93  

Sup.de fundo nº 318/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Miguel Ferreira De Oliveira  R$                         1.048,22  

Sup.de fundo nº 315/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Francisco Santiago  R$                         1.473,22  

Sup.de fundo nº 316/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Jose El Hage  R$                         1.496,12  

Sup.de fundo nº 321/07 
Atender as necessidades de 

pequenas despesas da core/mt 
Violeta Maria da Silva 

Almeida  R$                         3.948,50  

Sup.de fundo nº 335/07 
Atender despesas com 

aquisição de medicamentos. Cecilio porireu Aijako  R$                         2.879,90  



 

 

63

Sup.de fundo nº 333/07 

Custear despesas com 
aquisição de materiais e 
serviços dos sistemas de 

abastecimento de água das 
aldeias,Batizá, Nova 

esperança,do minic. De 
Tangará da serra. Edson Benedito De Souza  R$                         1.440,00  

Sup.de fundo nº 334/07 

Custear despesas com serviços 
e materiais, combustivel para o 

veiculo,no deslocamento 
cba/são paulo. Gerson Origuela Umbelino  R$                         3.498,19  

Sup.de fundo nº 324/07 

Aquisição de materiais e 
serviços para 2ª oficina de 

educação e saúde.Na 
comunidade Quilombolas. Maria Do Carmo De Oliveira  R$                            497,00  

Sup.de fundo nº 339/07 

Custear despesas com serviços 
de manutenção no sistema de 

abastecimento de água da 
aldeia Paredão, no 

munic.Tangará da serra. Zozimo Matias De Amorim  R$                         4.400,00  

Sup.de fundo nº 336/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem 
Roberto Carlos Da Silva 

Mesquita  R$                         1.096,19  

Sup.de fundo nº 332/07 

Custear despesas com serviços 
e materais e combustivel, para 
execução de 3 poços tubolares 

no munic. Poconé. Leonardo Gonçalves  R$                         4.771,40 

Sup.de fundo nº 331/07 

aquisição de ensumos e 
serviçõs necessários para 

atender o projeto piloto.Do 
polo de Campinápolis  Francisco Carlos Vieira  R$                         1.396,79  

Sup.de fundo nº 337/07 

Aquisição de peças para 
manutenção de equipamentos 

de informatica da sede do 
dsei/Kaiapó  Laurentino Dias Moura  R$                         2.990,00  

Sup.de fundo nº 325/07 

Adquirir materiais de consumo 
e serviço para atender  a equipe 

de educação em saúde . Elaine Da Silva  R$                            510,96  

Sup.de fundo nº 342/07 

Em função da ocorrência de 
habitos, na mecânica de são 
pedro,base de campinapolis, 
Destinas-se o sup.de fundo 

para garantir o funcionamento 
das viaturas, para remover os 

pacientes indigenas. Oscarino Sebastiao Gomes  R$                         2.500,00  
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Sup.de fundo nº 322/07 

Custear despesas com ajuda de 
custo, para deslocamento dos 

alunos que participarão do 
curso de aisan. Nelson Da Silva  R$                         1.920,00  

Sup.de fundo 326/07' 

Aquisição de materiais 
descartáveis, gêlo em barra, 

para vacinação do 
dsei/xavante. Antonio santos Cadeira  R$                         1.308,07  

Sup.de fundo nº 323/07 

Custear despesas com compra 
de materiais de expediente e 

outros, para realização do curso 
inicial  dos aisan. Maria De Lourdes De Souza  R$                         2.857,90  

Sup.de fundo nº 328/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel, para 

deslocamento do barco que ira 
transportar a técnica.  Nilce de Souza Pinto   R$                         1.700,00  

Sup.de fundo nº 345/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Alberto Jovino de Paula  R$                         1.000,00  

Sup.de fundo nº 343/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Osvaldo Soares  R$                            598,45  

Sup.de fundo nº 352/07 

Custear despesas com serviços 
e materiais, combustivel para 
perfuratriz de poços tubolares 

no munic.Poconé. José Nereu Carmona  R$                         6.897,26  

Sup.de fundo nº 330/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel, para 

deslocamento do barco que ira 
transportar a técnica.  Joao Salustiano Da Silva  R$                         2.000,00  

Sup.de fundo nº 347/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Edaildo Salvino Barcelo  R$                            966,34  

Sup.de fundo nº 349/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

do barco . 
Enedino Maximiniano De 

Jesus  R$                         2.800,00  

Sup.de fundo nº 346/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Pedro Ribeiro Da Cruz  R$                            879,60  

Sup.de fundo nº 358/07 

Aquisição de ensumos 
necessarios e serviços para 
restauração do polo base de 

campinapolis. Gilmar Aparecido Candido  R$                            790,00  

Sup.de fundo nº 359/07 
Atender as necessidades de 

pequenas despesas da core/mt 
Violeta Maria da Silva 

Almeida  R$                         3.930,30  
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Sup.de fundo 357/07 

Custear despesas com compra 
de materiais de expediente e 
outros, para o término das 

atividades do curso de aisan. Nelson Da Silva  R$                            200,00  

Sup.de fundo nº 356/07 

Custear despesas com serviço e 
manutenção, aquisição de 
peças para o sistema de 

abstecmento de águas das 
aldeias Gomes Carneirono 
munic. de Santo antonio. Odil da Silva  R$                         3.620,00  

Sup.de fundo nº 360/07 
Aquisição de medicamentos de 

material de expediente. Jose Henrique Leite  R$                         5.904,59  

Sup.de fundo nº 362/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Enoc Dias Reis  R$                            795,50  

Sup.de fundo nº 361/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutençao 

de veiculos em viagem Joao Salustiano Da Silva  R$                            800,00  

Sup.de fundo nº 363/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

de veiculos em viagem Alcebiades da Costa  R$                            795,90  

Sup.de fundo nº 350/07 

Custear despesas com 
aquisição de cloradores para  

instalação nas aldeias, do polo 
do dsei/xavante. Jorlando Batista Leitão  R$                         6.200,00  

Sup.de fundo nº 348/07 

Custear despesas com 
aquisição de materiais 

hidraúlicos, para conserto dos 
equipamentos de 

abastecimento de água da 
aldeia São marcos.munic.de 

Barra do garças. Manoel Ferreira Vila Nova  R$                            700,00  

Sup.de fundo nº 354/07 

Custear despesas com limpeza 
e desenfecção dos poços 

tubolares e serviço de 
manutenção na bomba d 

àguas,das aldeias praião e 
juringue/ no munic.de 

Rondonópolis Paulo César Camargo Ramos  R$                         7.854,00  

Sup.de fundo nº 351/07 

Custear despesas com 
aquisição de material para 
atendimento , do núcleo de 

vigilância ambiental Saturnino De Jesus  R$                         8.000,00  
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Sup.de fundo nº 353/07 

Custear despesas com ajuda de 
custo para paciente indigena , 
para pagamento de consulta e 

exames. Lauriel Francisco Da Silva  R$                         2.500,00  

Sup.de fundo nº 14/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem Zeferino Egufo  R$                              78,90  

Sup.de fundo nº 11/07 

Custear despesas com compra 
de combustível e manutenção 

de veículos em viagem Edaildo Salvino Barcelo  R$                            388,10  

Sup.de fundo nº 271/07 
Custear despesas com 

aquisição de medicamentos . Cecilio porireu Aijako  R$                         2.696,37  

Sup.de fundo nº 204/07 

Para atender despesas miuda e 
de pronto pagto do ambito do 

dsei/cba Benisvaldo Teixeira Lopes  R$                         4.499,64  

Sup.de fundo 165/07 

Para atender despesas miuda e 
de pronto pagto do ambito do 

dsei/cba Benisvaldo Teixeira Lopes  R$                         5.000,00  

Sup.de fundo nº 327/07 

Para atender despesas miuda e 
de pronto pagto do ambito do 

casai/cba DorothyMayron taukane  R$                         3.816,36  

Sup.de fundo nº 152/07 

Para atender despesas miuda e 
de pronto pgto do ambito do 

casai/cba DorothyMayron taukane  R$                         3.981,44  

Sup.de fundo nº 216/07 

Para atender despesas miuda e 
de pronto pgto do ambito do 

casai/cba DorothyMayron taukane  R$                         2.640,56  

Sup.de fundo nº 297/07 

Para atender despesas com 
procedimentos protocolares e 

eventuais no ambito da core/mt Gleida Marisa Costa  R$                         3.228,99  

Sup.de fundo nº 285/07 

Para atender despesas com 
procedimentos protocolares e 

eventuais no ambito da core/mt Gleida Marisa Costa  R$                         2.997,37  

Sup.de fundo nº 329/07 

Para atender despesas com 
procedimentos protocolares e 

eventuais no ambito da core/mt Gleida Marisa Costa  R$                         2.992,90  
TOTAL      R$                      773.176,22  
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Descrição da ocorrência  Justificativa Responsável Valor

Sup.de fundo nº 07/07 
Aquisição de serviços 
funerários José Henrique Leite  R$               1.640,00  

Sup.de fundo nº 01/07 
Devido alguns estabelecimento 
não aceitarem cartão de credito Gleida Marisa Costa  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 15/07 

O município de Colider tem 
dificuldade de efetuar o 
pagamento com cartão visa, 
referente a prestação de 
serviços. Antônio Sérgio Iori  R$               1.480,00  

Sup.de fundo nº 09/07 

Quando precisou de abastecer 
para dar continuidade na 
viagem, deu problema no 
cartão , e teve utilizar o seu 
dinheiro para abastecer. João Salustiano da Silva  R$                  215,00  

Sup.de fundo nº 19/07 

Para atender despesas de 
serviços de terceiros em 
viagem José Taques da Silva Filho  R$                  150,00  

Sup.de fundo nº 18/07 

Para atender despesas de 
serviços de terceiros em 
viagem Edaildo Salvino Barcelos  R$                  100,00  

Sup.de fundo nº 20/07 

Para atender despesas de 
serviços de terceiros em 
viagem José El Hage  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 36/07 

Devido a indisponibilidade de 
atendimento através do cartao 
de débito ao comercio local Jose Henrique Leite  R$               1.300,00  

Sup.de fundo nº 28/07 
Autorizado pelo srº 
Cordenador. Gleida Marisa Costa  R$                  600,00  

Sup.de fundo nº 33/07 

Para compra de alguns 
materiais nas aldeias, para 
atender a equipe de 
entomologia Gilson Abadia Fernandes  R$                  200,00  

Sup.de fundo nº 63/07 

Atender manutençao da 
viaturas em assistencia direta a 
populaçao indigena.saque 
autorizado pelo srº Cordenador Oscarino Sebastiao Gomes  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 38/07 

Atender manutençao de 
viaturas,saque autorizado pelo 
srº cordenador. Alcebiades Da costa  R$                  200,00  

Sup.de fundo nº 39/07 

Atender manutençao de 
viaturas saque,autorizado pelo 
srº Cordenador Joao salustiano   R$                  150,00  

Sup.de fundo nº 40/07 

Atender manutençao de 
viaturas,saque autorizado pelo 
srº Cordenador Edaildo Salvino Barcelos  R$                  150,00  

Sup.de fundo nº 34/07 

Atender manutençao de 
viatura,saque autorizado pelo 
srº Cordenador Francisco Santiago  R$                  200,00  

Sup.de fundo nº 29/07 

Atender manutençao de 
viatura, autorizado pelo srº 
Cordenador Manoel Da Conceiçao  R$                  150,00  

Sup.de fundo nº 31/07 
Para pagamento de ajuda de 
custo, para paciente indigena Jamir Alves Ferreira  R$               3.000,00  
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Sup.de fundo nº 60/07 

Para atender despesa a equipe 
que irao atender os indios 
xavantes nas açoes ao combate 
a mortalidade infantil.saque 
autorizado pelo srº Cordenador Gilmar Aparecido candido  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 57/07 Para atender viatura em viagem Francisco Santiago  R$                  200,00 

Sup.de fundo nº 54/07 
Para atender manutençao de 

viaturas em viagem Alberto Jovino De Paula  R$                  100,00  
Sup.de fundo nº 58/07 Para atender viatura em viagem Pedro Ribeiro Da Cruz  R$                  150,00 

Sup.de fundo nº 56/07 

Para atender pequenas despesas 
da core/mt. Saque autorizado 

pelo srº cordenador Gleida Marisa Costa  R$                  200,00  

Sup.de fundo nº 44/07 
Para atender dspesas de 

viaturas em viagem Odil Da Silva  R$                  250,00  

Sup.de fundo nº 41/07 
Para atender despesas de 

viaturas em viagem 
Roberto Carlos Da Silva 

Mesquita  R$                    35,00  

Sup.de fundo nº 45/07 
Para atender despesas de 

viaturas em viagem Alberto Jovino De Paula  R$                  100,00  

Sup.de fundo nº 47/07 

Atender manutençao de 
viaturas saque,autorizado pelo 

srº Cordenador Oscarino Sebastiao Gomes  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 48/07 

Atender manutençao de 
viaturas, saque autorizado pelo 

srº Cordenador Gilson Abadia Fernandes  R$                  100,00 

Sup.de fundo nº 50/07 

Atender manutençao de 
viaturas,saque autorizado pelo 

srº Cordenador Manoel Da Conceiçao  R$                  150,00  

Sup.de fundo nº 77/07 

Atender manutençao de 
viaturas,saque autorizado pelo 

srº Cordenador Alberto Jovino De Paula  R$                  100,00  

Sup.de fundo nº 87/07 

Atender manutençao de 
viaturas, saque autorizado pelo 

srº Cordenador Jose Taques Da Silva Filho  R$                  140,00  

Sup.de fundo nº 86/07 

Atender manutençao de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº Cordenador Pedro Ribeiro Da Cruz  R$                  200,00  

Sup.de fundo nº 83/07 

Atender manutençao de viatura 
em viagem, saque autorizado 

pelo srº Cordenador Jose El Hage  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 66/07 

Atender manutençao de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº Cordenador
Roberto Carlos Da Silva 

Mesquita  R$                  100,00  

Sup.de fundo nº 68/07 

Atender manutençao de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº Cordenador Alcebiades Da costa  R$                  100,00  

Sup.de fundo nº 71/07 

Atender manutençao de viatura 
em viagem, saque autorizado 

pelo srº Cordenador Alberto Jovino De Paula  R$                  100,00  

Sup.de fundo nº 65/07 

Atender manutençao de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº Cordenador Francisco Santiago  R$                  100,00  
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Sup.de fundo nº 64/07 

Atender manutençao de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador Odil Da Silva  R$                  100,00  

Sup.de fundo nº 62/07 

Atender manutençao de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador Joao salustiano  R$                  150,00 

Sup.de fundo nº 74/07 

Atender manutençao de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador Ademilson Lins  R$                  100,00  

Sup.de fundo nº 111/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Gilson Abadia Fernandes  R$                  200,00  

Sup.de fundo nº 91/07 

Para atender ajuda de custo aos 
pacientes e acompanhantes 

indigenas para tratamento de 
saúde. Jamir Alves Ferreira  R$               5.500,00  

Sup.de fundo nº 115/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador Ademilson Lins  R$                  660,00  

Sup.de fundo nº 120/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador.
Roberto Carlos Da Silva 

Mesquita  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 104/07 

Atender manutençao de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador Ademilson Lins  R$                  300,00  

Sup.de fundo nº 102/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Alcebiades Da costa  R$                  200,00  

Sup.de fundo nº 129/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Odil Da Silva  R$                  150,00  

Sup.de fundo nº 105/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Oscarino Sebastiao Gomes  R$               1.200,00  

Sup.de fundo nº 112/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Osvaldo Soares  R$                  150,00  

Sup.de fundo nº 97/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Jose El Hage  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 109/07 

Atender manutençao de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador Manoel Da Conceiçao  R$                    50,00  

Sup.de fundo nº 132/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Francisco Santiago  R$                  800,00  

Sup.de fundo nº 135/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Jose El Hage  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 133/07 
Suprir necessidades da equipe, 
autorizado pelo srº cordenador. Gilmar Aparecido candido  R$                  300,00  
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Sup de fundo nº 137/07 
Para compra de gelo, para 

imunização do dsei/xavante Jose Henrique Leite  R$               1.600,00  

Sup.de fundo nº 134/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Alcebiades Da costa  R$                  200,00  

Sup.de fundo nº 121/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Odil Da Silva  R$               1.320,00  

Sup.de fundo nº 131/07 
Para pgto de processo 

administrativo da comissão. Violeta Maria Da Silva   R$                  200,00  

Sup.de fundo nº 122/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Zeferino Egufo  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 123/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Alberto Jovino De Paula  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 126/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Jose Taques Da Silva Filho  R$               1.000,00  

Sup.de fundonº 160/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Jose El Hage  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 147/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Joao salustiano   R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 146/07 
Atender despesas com 

pagamento de taxas do crea. Leonardo Gonçalves De Souza  R$                  325,00  

Sup.de fundo nº 150/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Oscarino Sebastiao Gomes  R$               1.200,00  

Sup.de fundo nº 159/07 

Atender despesas com taxas de 
transferencia de documentos de 

viaturas. Joao Filomeno De Andrade  R$                  750,00  

Sup.de fundo nº 143/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Pedro Ribeiro Da Cruz  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 142/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Edaildo Salvino Barcelos  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 141/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Manoel Da Conceiçao  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 167/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador.
Roberto Carlos Da Silva 

Mesquita  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº168/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Ademilson Lins  R$                  250,00  

Sup.de fundo nº 163/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador. Oscarino Sebastiao Gomes  R$               2.000,00  
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Sup.de fundo nº 172/07 

Atender procedimentos 
protocolares,saque autorizdo 

pelo srº cordenador. Gleida Marisa Costa  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 178/07 

Custear despesas com compra 
de materiais.autorizado pelo srº 

cordenador
Francisco De Paulo Alves De 

Souza  R$                 500,00 

Sup.de fundo nº 175/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem, saque 

autorizado pelo srº cordenador Odil Da Silva  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 169/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador. Alcebiades Da costa  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 161/07 

Para pagamento de uma 
procuração do cartório do 2º 

ofício em nome do servidor do 
dsei/xavante, José Henrique 

Leite Violeta Maria Da Silva   R$                    60,00  

Sup.de fundo nº 187/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem autorizado 

pelo srº cordenador Jose Taques Da Silva Filho  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 184/07 

Atender manutenção de 
viautras em viagem autorizado 

pelo srº cordenador. Zeferino Egufo  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 183/07 
Atender manutenção de 

viaturas em viagem  Pedro Ribeiro Da Cruz  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 198/07 

Atender manutenção de 
vaituras em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador Francisco Santiago  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 185/07 

Atender manutenção de 
vaituras em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador Edaildo Salvino Barcelos  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 186/07 

Custear despesas com 
aquisição de materiais e 

serviço para manutenção dos 
equipamentos de perfuração de 
poços.saque autorizado pelo srº 

cordenador. Leonardo Gonçalves De Souza  R$               6.500,00  

Sup.de fundo nº 182/07' 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador. Joao salustiano   R$                  720,00  

Sup.de fundo nº 197/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador. Oscarino Sebastiao Gomes  R$               1.200,00  

Sup.de fundo nº 199/07 

Atender manutenção de 
viautras em viagem autorizado 

pelo srº cordenador. Jose El Hage  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 193/07 

Custear dspesa com 
procedimentos protcolares 

emergenciais.saque autorizado 
pelo srº cordenador Gleida Marisa Costa  R$                  700,00  
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Sup.de fundo nº 211/07 

Custear despesa com 
procedimentos protocolares 

emergenciais.saque autorizado 
pelo srº cordenador Zeferino Egufo  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 209/07 

Custear despesas com 
procedimentos protocolares 

emergenciais.saque autorizado 
pelo srº cordenador 

Roberto Carlos Da Silva 
Mesquita  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 218/07 

Custear despesa com 
procedimentos protocolares 

emergenciais.saque autorizado 
pelo srº cordenador Alcebiades Da costa  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 213/07 

Custear despesa com 
procedimentos protocolares 

emergenciais.saque autorizado 
pelo srº cordenador Gleida Marisa Costa  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 201/07 

Para despesa com serviço de 
materiais e combustivel para 
perfuração de poços.saque 

autorizado pelo srº cordenador. Jose Nereu Carmona  R$               2.000,00  

Sup.de fundo nº 210/07 

Custear despesa com 
procedimentos protocolares 

emergenciais.saque autorizado 
pelo srº cordenador Jose Taques Da Silva Filho  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 217/07 

Custear despesa com 
procedimentos protocolares 

emergenciais.saque autorizado 
pelo srº cordenador Pedro Ribeiro Da Cruz  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 208/07 

Custear despesa com 
procedimentos protocolares 

emergenciais.saque autorizado 
pelo srº cordenador Enoc Dias Reis  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 219/07 

Custear despesa com 
procedimentos protocolares 

emergenciais.saque autorizado 
pelo srº cordenador Edaildo Salvino Barcelos  R$               1.120,00  

Sup.de fundo nº 204/07 

Atender despesa com 
manuetnção e conserto do 

veículo do dsei/cba Artur Alves Da Fonseca  R$               3.500,00  

sup.de fundo nº 224/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador. Ademilson Lins  R$                  900,00  

Sup.de fundo nº 222/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador. Joao salustiano   R$                  970,00  

Sup.de fundo nº 227/07 

Atender manutenção de 
viautras em viagem autorizado 

pelo srº cordenador. Francisco Santiago  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 241/07 

Aquisição para compra de gêlo, 
para a terceira etapa de 

imunização do dsei/xavante  Jose Henrique Leite  R$               1.350,00  
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Sup.de fundo nº 225/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador. Alberto Jovino De Paula  R$                  600,00  

Sup.de fundo nº 237/07 

Atender perfuração de poços 
tubolares nas aldeias. Saque 

autorizado pelo srº Cordenador Pedro De Sá  R$                  500,00 

Sup.de fundo nº 238/07 

Atender perfuração de poços 
tubolares nas aldeias. Saque 

autorizado pelo srº Cordenador Jose Nereu Carmona  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 231/07 

Atender perfuração de poços 
tubolares nas aldeias. Saque 

autorizado pelo srº Cordenador Gerson Origuela Umbelino  R$               1.000,00  

Sup´.de fundo nº 243/07 

Pelo fato de alguns 
estabelecimentos não aceitarem 

cartão de crédito. Gleida Marisa Costa  R$               1.500,00  

Sup.de fundo nº 235/07' 

Para aquisição de peças e 
manutenção no abastecimento 

de água nas aldeias. Saque 
autorizado pelo srº Cordenador Odil Da Silva  R$                  300,00  

Sup.de fundo nº 244/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador. Miguel Ferreira De Oliveira  R$                  100,00  

Sup.de fundo nº 246/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador.
Roberto Carlos Da Silva 

Mesquita  R$                  400,00  

Sup.de fundo nº 232/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador. Roberto Pereira Bravo  R$                  150,00  

Sup.de fundo nº236/07 

Atender perfuração de poços 
tubolares nas aldeias. Saque 

autorizado pelo srº Cordenador Leonardo Gonçalves De Souza  R$               2.000,00  

Sup.de fundo nº 230/07 

Atender perfuração de poços 
tubolares nas aldeias. Saque 

autorizado pelo srº Cordenador Luiz Gonzaga  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 221/07 

Atender manutenção das 
viaturas da população indigena. 

Sauqe autrizado pelo srº 
Cordenador  Oscarino Sebastiao Gomes  R$               1.500,00  

Sup.de fundo nº 273/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador. Ademilson Lins  R$                  400,00  

Sup.de fundo nº 272/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador. Alcebiades Da costa  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 276/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador. Francisco Santiago  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 254/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador. Alberto Jovino De Paula  R$                  500,00  
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Sup.de fundo nº 274/07 

Atender manutenção de 
vaituras em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador Edaildo Salvino Barcelos  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 259/07 

Atender manutenção de 
vaituras em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador Pedro Ribeiro Da Cruz  R$                  500,00 

Sup.de fundo nº 270/07 

Atender manutenção de 
vaituras em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador Oscarino Sebastiao Gomes  R$               2.000,00  

Sup.de fundo nº 257/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador. Enoc Dias Reis  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 275/07 

Atender manutenção de 
vaituras em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador Jose Antonio Neves Alves  R$                    30,00  

Sup.de fundo nº 258/07 

Atender manutenção de 
viaturas em viagem.saque 

autorizado pelo srº cordenador. Joao salustiano   R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 268/07 

Custear despesa com 
transferencia de documento 

com as viaturas . Joao Filomeno De Andrade  R$                  156,00  

Sup.de fundo nº 302/07 

Custear despesas com 
manutenção de viaturas em 

viagem, saque autorizado pelo 
srº cordenador. Pedro Ribeiro Da Cruz  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 282/07 

Custear despesas com 
manutenção de viaturas em 

viagem, saque autorizado pelo 
srº cordenador. Zeferino Egufo  R$                  500,00 

Sup.de fundo nº 296/07 

Para aquisição de ensumos 
para o polo base do 

dsei/xavante.saque autorizado 
pelo srº cordenador. Alirio Artur Guimaraes  R$                  150,00  

Sup.de fundo nº 283/07 

Custear despesas com 
manutenção de viaturas em 

viagem, saque autorizado pelo 
srº cordenador. Pedro Ribeiro Da Cruz  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 299/07 

Custear despesas com 
manutenção de viaturas em 

viagem, saque autorizado pelo 
srº cordenador. Jõao Salustiano Da Silva   R$                  500,00  

Sup.de fundo nº  291/07 

Custear despesas com 
manutenção de viaturas em 

viagem, saque autorizado pelo 
srº cordenador. Jose El Hage  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 290/07 

Custear despesas com 
manutenção de viaturas em 

viagem, saque autorizado pelo 
srº cordenador. 

Roberto Carlos Da Silva 
Mesquita  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 289/07 

Para pagamento de exames 
laboratoriais,não disponível na 

rede do SUS. Lauriel francisco Da Silva  R$               1.500,00  
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Sup.de fundo nº 284/07 

Custear despesas com 
manutenção de viaturas em 

viagem, saque autorizado pelo 
srº cordenador. Miguel Ferreira De Oliveira  R$                  500,00  

Sup´.de fundo nº 300/07 

Custear despesas com 
manutenção de viaturas em 

viagem, saque autorizado pelo 
srº cordenador. Alberto Jovino De Paula  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 288/07 

Para compra de materiais e 
combustivel, para perfuratriz 

de poços. Gerson Origuela Umbelino  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 316/07 

Custear despesas com compra 
de matriais.autorizado pelo srº 

cordenador Jose El Hage  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 314/07 

Custear despesas com compra 
de matriais.autorizado pelo srº 

cordenador Alcebiades Da costa  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 318/07 

Custear despesas com compra 
de materiais.autorizado pelo srº 

cordenador Miguel Ferreira De Oliveira  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 315/07 

Custear dspesas com 
procedimentos protocolares 

emergenciais.saque autorizado 
pelo srº cordenador Francisco Santiago  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 301/07 

Custear despesas com compra 
de materiais.autorizado pelo srº 

cordenador Enoc Dias Reis  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 307/07 

Custear despesas com compra 
de materiais. Autorizado pelo 

srº cordenador Edaildo Salvino Barcelos  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 306/07 

Custear despesas com compra 
de materiais.autorizado pelo srº 

cordenador Zeferino Egufo  R$                  500,00  

Sp.de fundo nº 317/07 

Custear despesas com compra 
de matriais.autorizado pelo srº 

cordenador 
Roberto Carlos Da Silva 

Mesquita  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 305/07 

Custear despesas com compra 
de matriais.autorizado pelo srº 

cordenador José Antonio Neves Alves  R$                  355,00  

Sup.de fundo nº 308/07 

Custear despesas com compra 
de materiais.autorizado pelo srº 

cordenador Ademilson Lins  R$                  450,00  

Sup.de fundo nº 304/07 

Custear despesas com compra 
de materiais.autorizado pelo srº 

cordenador Oscarino Sebastiao Gomes  R$               2.000,00  

Sup.de fundo nº 343/07 

Custear despesas com compra 
de materiais.autorizado pelo srº 

cordenador Osvaldo Soares  R$                  100,00  
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Sup.de fundo nº 326/07 

Custear despesas com 
aquisição de materiais 

descartaveis e gêlo em barra, 
para campanha de vaçinação 

do dsei/xavante Antonio Dos Santos Cadeira  R$                  840,00  

Sup.de fundo nº 342/07 

Para manutenção das viaturas 
do polo base de são 

pedro.saque autorizado pelo srº 
cordenador. Oscarino Sebastiao Gomes  R$               2.500,00  

Sup.de fundo nº 331/07 

Custear despesas com insumo   
e serviços para antender o 

projeto piloto do dsei/xavante 
campinapolis.Saque autorizado 

pelo srº cordenador. Francisco Carlos Vieira  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 332/07 

Custear despesas com serviços 
, materiais e combustivel para 

perfuratriz de poços 
tubolares.Saque autorizado 

pelo srº cordenador. Leonardo Gonçalves De Souza  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 336/07 

Custear despesas com compra 
de combustivel e manutenção 

em viagem 
Roberto Carlos Da Silva 

Mesquita  R$                  500,00  

Sup.de fundo nº 334/07 

Custear despesas com serviços 
, materiais e combustivel para 

perfuratriz de poços 
tubolares.Saque autorizado 

pelo srº cordenador. Gerson Origuela Umbelino  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 329/07 

Custear despesas miudas no 
ambito da core/mt.Saque 

autorizado pelo srº cordenador Gleida Marisa Costa  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 285/07 

Custear despesas miudas no 
ambito da core/mt.Saque 

autorizado pelo srº cordenador Gleida Marisa Costa  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 297/07 

Custear despesas miudas no 
ambito da core/mt.Saque 

autorizado pelo srº cordenador Gleida Marisa Costa  R$                  700,00  

Sup.de fundo nº 354/07 

Para atender emergência na 
aldeia tadarimana, para 
conserto no quadro de 

comando. Paulo Cesar Camargo  R$                  150,00  

Sup.de fundo nº 363/07 

Para atender despesas com 
compra de combustivel e 

manutenção de veiculos em 
viagem. Alcebiades Da costa  R$                  100,00  

Sup.de fundo nº 361/07 

Para atender despesas com 
compra de combustivel e 

manutenção de veiculos em 
viagem. Joao salustiano   R$                  100,00  

Sup.de fundo nº 362/07 

Para atender despesas com 
compra de combustivel e 

manutenção de veiculos em 
viagem. Enoc Dias Reis  R$                  100,00 
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Sup.de fundo nº  346/07 

Para atender despesas com 
compra de combustivel e 

manutenção de veiculos em 
viagem. Pedro Ribeiro Da Cruz  R$                  100,00  

Sup.de fundo nº 347/07 

Para atender despesas com 
compra de combustivel e 

manutenção de veiculos em 
viagem. Edaildo Salvino Barcelos  R$                  100,00  

Sup.de fundo nº 367/07 Aquisição de uma funerária. Alirio Artur Guimaraes  R$                  800,00  

Sup.de fundo nº 369/07 

Custear despesas com 
documentação e emplacamento 

de viaturas recebida de 
Brasilia/DF. Joao Filomeno De Andrade  R$               2.000,00  

Sup.de fundo nº 352/07 

Para atender despesas com 
compra de combustivel e 

manutenção de veiculos para 
perfuração de poços.. Jose Nereu Carmona  R$               1.000,00  

Sup.de fundo nº 353/07 

Para atender ajuda de custo aos 
pacientes e acompanhantes 

indigenas para tratamento de 
saúde. Lauriel francisco Da Silva  R$               3.000,00  

       R$            126.066,00  
 
TABELA X -  CARTÃO DE CRÉDITO COORPORATICO: SÉRIE HISTÓRICA DAS DESPESAS PAGAS 
MEDIANTE FATURAS E SAQUES. 
 

Descrição  2006 2007 TOTAL 
Despesas pagas mediante fatura 126.687,26 768. 706,79 895.394,05 

Saques efetuados 47.390,00 138.186,00 185.576,00 

TOTAL 174.077,26 906.892,79 1.080.970,05 
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Anexo D - Recomendações de órgãos de controle (conforme item 9 do conteúdo geral por natureza jurídica do 

Anexo II da DN-TCU-85/2007) 

 

Anexo E - Demonstrativo de transferências realizadas no Exercício (conforme item I-1.3 do Anexo X 
da DN-TCU-85/2007) 

 

Tipo 
Código 
Siafi/Sia

sg 

Identificaçã
o do Termo 
Inicial ou 
Aditivos 

Objeto da 
avença 

Data de 
publica
ção no 
DOU 

Valor 
total 

pactua
do 

Valor 
total 

recebi
do/ 

transfe
rido 
no 

exercíc
io 

Contra-
partida

Beneficiár
io 

(Razão 
social e 
CNPJ) 

Situação da 
avença (alcance de 
objetivos e metas, 

prestação de 
contas, 

sindicância, TCE 
S/N?) 

 
RELAÇÃO DO PASSIVO CORRECIONAL (PAD e SIND) INSTALADOS, EM ANDAMENTO E 
CONCLUÍDO, da CORE/MT.  
 

Item Processo de origem PAD 
SIND 

Denunciado / 
Representado 

ou Fato 

Sindicante/ 
Comissão 
Processant
e / status. 

Portari
a 

N.º 
Data B.S. 

N.º 
STATUS 

 

01 25180.008.775/2002-53 
25180.028.472/2003-38 PAD VMI (Desvio de 

Combustíveis) 

Eva Vieira 
e Outros 

José Carlos 
e Outros 

175 
267 

22/11/02 
27/10/06 

28 
43 

Sobrestada (1) 
Reaberto *10 

02 25180.000.474/2003-62 SIND Acidente de Trabalho Eva Vieira 
e Outros 274 17/10/03 42 Sobrestada (2) 

03 25180.012.444/2005-61 
25180.010.224/2006-83 SIND Matricula SIAPE 

0447115 

Paulo 
Rogério e 

outros 
144 04/7/06 27 NULO 

04 25180.011.824/2004-05 PAD 
Matricula 0447114 e 

outra 
Gilda e Miguel 

Paulo 
Rogério e 

outros 
145 04/7/06 27 NULO 

05 
25180.003.873/2006-28 
25180.016.089/2005-07 
25180.012.010/2006-41 

PAD Matrícula SIAPE 
0444297 

Jonheir e 
outros 

166 
307 * 

16 

26/7/06 
30/11/06 

30 
48 

NULO * 11 
 

06 25180.002.684/2004-76 SIND *1 Matricula SIAPE 
504598 

Lenita e 
Outros 

169 
186 

27/07/06 
04/08/06 

30 
31 

Concluído 

 

07 25180.012.568/2005-46 
25180.014.208/2006-60 PAD 

Tobias Omohi 
(funcionário da 
FUBRA/UNB) 

Jonheir e 
outros 

210,  
294 

306 * 
15 

18/08/06 
23/11/06 
30/11/06 

33 
47 
48 

NULO * 12 

Instaurada 

08 25180.008.430/2004-61 PAD *2 Pedro T. Wapariá 
(Xavante) 

Jorge P. 
Oliveira e 

outros. 
211 18/8/06 33 Instaurada 
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09 25180.009.474/2004-17 PAD Matricula SIAPE 
0516881 

Jaime 
Parrião e 

outros 
212 18/8/06 33 Instalada 

10 25180.004.697/2005-61 
25180.014.147/2006-31 PAD Matricula SIAPE 503699

Jossy 
Soares e 
outros 

213 18/8/06 33 Concluído 
SOCOM 07/2/07

11 25180.010.324/2005-29 
25180.009.312/2005-51 SIND Matricula SIAPE 487719

Paulo 
César e 
Outros 

214 18/8/06 
...BS 

33 
04/07 

Concluída e 
Julgada 

12 
25180.008.362/2004-31 
25180.013.114/2004-10 
25180.015.126/2006-32 

SIND 
*13 

Herbert/Ex-Chefe DSEI 
Cbá 

Jorge 
Oliveira e 

Outros 
PC 

Presidente 
e Outros 

242 
263 
287 

22/09/06 
20/10/06 
13/11/06 

39 
42 
46 

Concluída 

13 25180.017.031/2006-53 PAD Matricula SIAPE 
0473755 

Manoel C. 
G. e 

Outros 
252 13/10/06 41 Instalada 

14 25180.000.104/1999-41 PAD PCCR/SIAPE 1094674 e 
JBM. A definir    *3 

15 25180.006.380/2005-69 PAD JLN/SIAPE 0520157 A definir    *4 

16 
25180.009.452/2004-49 
25180.009.022/2005-16 
25180.012.366/2005-02 

PAD JLN/SIAPE 0520157     Concluído 

18 25180.000.837/1997-51 PAD FAN/SIAPE 0119228 *6    Concluído 
20 25180.001.009/2001-87 SIND  *7    Concluído 
21 25180.000.301/1994-38 PAD      Prescreveu 

23 25180.002.038/2003-28 
25180.000.764/2004-97 PAD 

Denúncia de furto de 
câmara fotográfica digital 

DSEI Cbá. 
*8    Concluído 

24 25180.011.762/2005-12 SIND EliseteSC/SIAPE SOCOM/3
0/10/2006    Arquivado 

28 25180.001.584/2005-11 SIND Acidente Ranger XL 
DSEI Xingu 

Lenita/FR/
ESB 

277, 
308 
* 14 

08/11/06 
01/12/06 

45 
48 Sobrestada 

29 25180.004.648/2006-17 SIND AD/SIAPE 0519084 
Jossy 

Soares e 
MIR 

275 08/11/06 45 Instaurada 

30 25180.004.880/2004-85 SIND Acidente envolvendo 
servidor 

Paulo 
César C. 
Ramos. 

276 08/11/06 45 Instaurada 

31 25180.012.736/2005-01 PAD AD/SIAPE 0519084      

32 25180.000.301/1994-38 
25180.019.539/2006-96 PAD Desaparecimento de 

Motor 

Jossy/DCP
/MARJr 

Arquivado 
SOCOM  

13/03/2007
. 

281 09/11/06 45 
Instaurada 

Prescrito/Art. 
206 CCB 

33 
25180.000.067/1998-36 
25180.001.149/1998-34 
25180.001.516/2000-30 

PAD Abandono de Emprego Jossy/DCP
/MARJR 

282 
50 

09/11/06 
14/03/07 

45 
 

Instaurada; 
Revoga 

PT 282 e 
constitui 

CPAD/RS 

34 25180.019.341/2006-11 SIND 

Pensão Odevanil 
Francisca Ribeiro, 

sugeriu. 
PAD em desfavor de 

Antonio David 

Jossy, 
Maria Inês. 275 08/11/06 45 COREG 

35 25100.012.713/2007-01 PAD Luis Soares e outros Nicodemos 63 26.04.07 19 COREG 

36 25180.030.942/2003-23 SIND Infrações de transito Jossy, 
Maria Inês. 114 21.05.07 21 PGF 
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37 25180.003.591/2007-10 PAD Paulo Rogério Abando no 
de cargo (rito sumario) 

Jossy, 
Maria Inês, 
Enedino. 

43 07/03/07 10 CONCLUIDO 

38 25180.020.274/2006-79  Acidente hillux placa 
JZV 3132 

Jonheir, 
Lourdes, 

Alcebíades
. 

45 09/07/07 10 GAB 

39 25180.010.506/2007-61 SIND Desaparecimento de HD 
e Memória 

Jossy, 
Maria Inês. 147 13.07.07 28 CONCLUIDO 

Arquivado 

40 25180.014.456/2006-19 PAD Paulo Rogério. 
Jaime 

Parrião e 
outros 

212 18.08.06 33 Comissão 

41 25180.011.824/2004-05 PAD Jose Miguel 

Jonheir, 
Dirce e 

Jose 
Antonio. 

215 e 
268 02.10.07 40 Comissão 

42 25180.016.057/2005-01 SIND Wasghinton Luiz P. 
Galvão 

Paulo 
Cezar, Jose 
Mauricio. 

319 
 

339 
 
 
 

18 
 

19.10.07 
 

10.12.07 
 
 
 

28.01.08 
 

43 
 

50 
 
 
 

05 
 

Instaurou  
 

Tornou a 319 
insubsistentes e 

instaurou a 
comissão 

 
Tornou a 339 
insubsistente. 

43 25180.006.432/04-16 PAD Wasghinton Luiz P. 
Galvão 

Paulo 
Cezar, Jose 
Mauricio e 
Lourdes. 

320 
 

340 
 
 
 

18 
 

19.10.07 
 

10.12.07 
 
 
 

28.01.08 
 

43 
 

50 
 
 
 

05 
 

Instaurou 
 

Tornou a 320 
insubsistentes e 

instaurou a 
comissão 

 
Tornou a 340 
insubsistente 

44 25180.018.447/2007-70 
25180.000.762/2008-21 SIND 

Irregularidades no DSEI 
Xavante Apontadas pela 
portaria n.º99 de 8.5.2007 
25180.006.793/2007-13 
25180.010.729/2007-29; 
25180.016.454/2007-37 
25180.019.089/2007-12; 
25180.008.685/2007-77; 
25180.019.526/2007-06; 
25180.018.447/2007-70 

Jossy 
Soares, 
Gilmar 

Passarini, 
Alcebíades 
e Carmem 

Correa. 

15 25.01.08 04 Instaurada 
 

45 -        
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OBSERVAÇÕES: 

 
(1) A CORE/MT comunica que encontram-se nesta coordenação (02) servidores da CORE/TO; (02) das 
SMS dos Municípios de Rondonópolis e Cáceres/MT (descentralizados); à partir de 22/10/06 (01) servidor da 
CORE/ES e (01) da CORE/BA. Requisitamos mais (07) sete servidores cedidos/descentralizados dos municípios 
adstritos a CORE/MT para comporem CPAD e ou SIND, objetivando diminuir significativamente o passivo 
correcional pendente. Devido a um problema operacional-administrativo e os parcos recursos existentes, dos 
quais estamos lançando mão para pagamento de diárias, esses servidores estão de sobreaviso, aguardando ao 
chamado da CORE/MT.  
(2)  Pelo exposto e, principalmente em decorrência do parco recurso existente, adotamos a seguinte prática: 
constituímos as comissões e, na medida do possível, convencionamos um prazo para realização dos trabalhos de 
forma que, ao seu término, à medida que somos comunicados, designamos essas pessoas para constituir nova 
comissão para investigar outros processos. A CORE/MT já colhe alguns bons resultados dessa prática e prova 
disso são os processos concluídos e a instauração de novos.     
(2) 
LEGENDA: 
Sobrestada (1) Encaminhado Oficio CPAD n.º 02, de 14/10/2003 para o MJ/DPF/MT pedido de exame grafo 
técnico. O Laudo n.º 641/2006 foi encaminhado para a FUNASA através do Oficio n.º 166/2006-NUCOR-
SR/DPF/MT, de 22/06/2006. Os trabalhos reiniciarão em 23/10/2006; 
Sobrestada (2) A Comissão solicitou laudo pericial da Junta Médica/DIREH/CORE/MT. De posse do Laudo 

Médico expedido os trabalhos reiniciarão em 23/10/2006. 
*1 Encaminhado para a PGF/PF/FUNASA na Presidência; 
*2  Descabido procedimento de PAD conforme Despacho n.º32/PGF/PF/FUNASA, de 01/09/06 – 

Processo encaminhado ao MPF através do Oficio DIREH/CORE/MT n.º 1.975, de 28/09/06; 
  Suspensas; 
*3 Encaminhado a PGF/FUNASA/PRESI para manifestar-se sobre a tempestividade, oportunidade 

e prescrição relacionadas ao processo, bem como, quanto a abertura de CPAD; 
*4 CPAD/Rito Sumário. Encaminhado para a COLEP apensado no Processo n.º 

25180.014.510/2006-18 para subsidiar a COLEP na análise do pleito do servidor; 
*6 O ex-servidor acusado foi DEMITIDO em razão do PAD; 
*7 Concluído e arquivado no SOCON/DIADM/CORE/MT; 
*8 A CORE/MT expedirá oficio a AGU para acompanhar o desenrolar do inquérito policial e outro 

solicitando junto a Empresa Sul América, de forma amigável, indenização, para composição do 
dano, tendo em vista a sua responsabilização; 

*9 Sugerido pela DIREH ao Coordenador Regional que encaminhe a AUDIT/PRESI em 
observância a Portaria nº 1.280, de 06/10/06, BS 040, de mesma data. Conforme * 12 em 
21/11/06; 

*10 Através da Portaria n.º 267, de 27/10/06, publicada no BS n.º 43, de 27/10/06, foi designada 
CPAD com novos membros, tendo em vista a redistribuição da servidora que a presidia, Eva 
Vieira, e os atos convalidados, tendo os trabalhos reiniciados à partir da publicação da aludida 
portaria; 

*11 Processo NULO por vício insanável e arquivado no SOCOM em 21/11/2006 por orientação 
exarada no DESPACHO N.º 404 COREG/AUDIT/PRESI/DF, de 10/11/2006; 

*12 Processo NULO por vício insanável e arquivado no SOCOM em 21/11/2006 por orientação 
exarada no DESPACHO N.º 401 COREG/AUDIT/PRESI/DF, de 10/11/2006; 

        *13 Revogou a Portaria n.º 242, de 22/09/06, BS n.º 39 e designou Paulo César como Presidente da 
Comissão; 

*14 Sobrestada; 
*15 Sobrestada; 
*16 Sobrestada; 

 




