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APRESENTAÇÃO 

   
O presente relatório de Gestão trata de informações sobre a Gestão 

desenvolvida na Coordenação da FUNASA no Estado do Amazonas, e objetiva 

publicar sua atuação no Exercício de 2009.  Constitui-se em uma das peças que 

compõem a documentação relativa apresentação de Contas Anual dos Gestores 

Públicos do Poder Executivo Federal. O documento foi preparado com base na 

legislação vigente, composta pela Instrução Normativa do Tribunal de Contas da 

União - TCU nº 57/2008, pela Decisão do Normativa TCU nº 100/2009 e pela 

Portaria da Controladoria Geral da União – CGU nº 2.270/2009. Além dos referidos 

atos normativos, orientações complementares, editadas pela CGU.   

Neste documento estão destacadas as estratégias de atuação adotadas para 

a obtenção dos resultados referentes a área de saneamento Ambiental e de 

Atenção a saúde dos povos indígenas, sendo portanto, um material útil não apenas 

para avaliação do desempenho Institucional, mais também, um instrumento 

facilitador do acompanhamento do trabalho organizacional pelos públicos externos 

e internos.                      
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1. IDENTIFICAÇÃO 

 
(Item 1 do Conteúdo Geral (A) do Anexo II da DN TCU 100/2009)    

Tabela 1 – Identificação de Relatório de Gestão Individual/Consolidado/Agregado  

Poder / Órgão de Vinculação ou 
Supervisão Executivo / Ministério da Saúde 

Nome completo da unidade e sigla 
Coordenação Regional da Fundação 
Nacional de Saúde no Estado do 
Amazonas/CORE-AM 

Código SIORG FUNASA - (2207) 

Código na LOA 36211 

Principal Atividade e Código CNAE 
8412-4/00 PROMOÇÃO DE PROGRAMAS 
DE SAÚDE; FEDERAL, ESTADUAL, 
MUNICIPAL 

Situação operacional Ativa 

Natureza jurídica Fundação do Poder Executivo 

Endereço postal Rua Osvaldo Cruz, S/N, Bairro Glória, 
CEP: 69.027,00, Manaus/Amazonas 

Telefones de contato 92-3301-4150/4151/3671-2040 Fax: 
3301-4149 

Endereço da página institucional na 
internet e endereço eletrônico 

www.funasa.gov.br / 
coream.gab@funasa.gov.br

  

Normas de criação, definição de 
competências e estrutura 
organizacional, regimento interno ou 
estatuto da unidade e respectiva data de 
publicação no Diário Oficial da União 

Instituída pela Lei n.º 8.029, de 12 de 
abril de 1990, pelo Decreto n.º 100, de 16 
de abril de 91, e em conformidade com o 
que dispõe o Decreto n.º 4.727, de 9 de 
junho de 2003, publicado no Diário Oficial 
da União, do dia 10 de junho de 2003. 
Portaria nº. 1.776 de 8 setembro de 2003 
que aprova o regimento interno da 
Funasa. 

Código e nome da UJ titular do relatório Coordenação Regional do 
Amazonas/CORE-AM 

Códigos das UJ abrangidas Não consolida outras unidades 

Nome Código 
Unidades gestoras utilizadas no SIAFI  

CORE/AM

 

255004 

       

http://www.funasa.gov.br
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Tabela 2– Qualificação da Coordenação Regional  

Nome do Coordenador Regional Worney Amoedo Cardoso 
População do Estado 3,3 milhões de habitantes  
Nº. de Municípios abrangidos pela CORE 62 Municípios 
População Indígena do Estado 132.745 

                                                    
Nome do Dsei

 
Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus 

População Indígena abrangida pelo 
Dsei  22.339 

Número de Pólos-Base 14 

Número de Casai 05 

Número de Aldeias 196 

Etnias Indígenas 21 

Nome do Dsei

 

Distrito Sanitário Especial Indígena do Vale do Javari 

População Indígena abrangida 
pelo Dsei  3.746 

Número de Pólos-Base 07 

Número de Casai 01 

Número de Aldeias 57 

Etnias Indígenas 06 

Nome do Dsei

 

Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto 
Solimões 

População Indígena abrangida pelo 
Dsei  41.982 

Número de Pólos-Base 06 

Número de Casai 01 

Número de Aldeias 12 

Etnias Indígenas 07 

Nome do Dsei

 

Distrito Sanitário Especial Indígena do Médio 
Solimões e Afluentes 

População Indígena abrangida pelo 
Dsei  12.269 

Número de Pólos-Base 15 

Número de Casai 02 

Número de Aldeias 110 

Etnias Indígenas 21 

Nome do Dsei

 

Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio 
Negro 

População Indígena abrangida pelo 
Dsei  34.897 

Número de Pólos-Base 25 

Número de Casai 01 

Número de Aldeias 672 

Etnias Indígenas 24 
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Nome do Dsei

 
Distrito Sanitário Especial Indígena do Médio Purus 

População Indígena abrangida pelo 
Dsei 

6.531 

Número de Pólos-Base 09 

Número de Casai 02 

Número de Aldeias 84 

Etnias Indígenas 09 

Nome do Dsei

 

Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins 

População Indígena abrangida pelo 
Dsei 

10.981 

Número de Pólos-Base 11 

Número de Casai 03 

Número de Aldeias 103 

Etnias Indígenas 02 
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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU 
PROGRAMÁTICAS 
(Item 2 do Anexo II da DN TCU 100/2009)  

2.1. Responsabilidades institucionais da unidade – Papel da 
unidade na execução das políticas públicas 
(Alínea “a” do item 2 do Anexo II da DN TCU 100/2009)  

       A Coordenação Regional da Funasa no Amazonas/CORE-AM tem como 

competência Institucional legal a implementação de políticas públicas de Saneamento 

Ambiental e atenção básica e especializada de saúde as populações indígenas do 

Estado do Amazonas. A FUNASA/CORE-AM é uma unidade descentralizadas da 

FUNASA, e têm como competências regimentais: coordenar, supervisionar e 

desenvolver as atividades da FUNASA nas suas respectivas áreas de jurisdição.  

       A FUNASA/CORE-AM é composta de 07 Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas/DSEI sob sua responsabilidade. O DSEI é uma unidade organizacional com 

base territorial e populacional sob responsabilidade sanitária claramente identificada, 

enfeixando um conjunto de ações de saúde necessárias à atenção básica das 

populações indígenas. Os Distritos compõem o Sistema Único de Saúde de forma 

articulada, para referência e contra-referência, é composto por equipe mínima 

necessária para executar suas ações devidamente acompanhadas pelo controle social 

configurado por Conselhos Locais e Distrital de Saúde. 

As ações de saúde oferecidas pela FUNASA/CORE-AM estão organizadas da 

seguinte forma, cada aldeia/comunidade indígena existente no Estado, possue um 

Agente Indígena de Saúde – AIS, que realiza atividades de atenção básica de saúde 

vinculada a um Posto de Saúde. Nesse fluxo de organização dos serviços, as 

comunidades também contam com outra instância de atendimento básico, que são os 

Pólos-Base. Os Pólos-Base se constituem na primeira referência para os Agentes 

Indígenas de Saúde que atuam nas aldeias, e contam com uma equipe multidisciplinar 

de saúde. Podem estar localizados numa comunidade indígena ou num município de 

referência. 
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No Estado do Amazonas contamos ainda com a estrutura de Casa de Saúde 

Indígena/ CASAI, que possuem como função regimental receber pacientes de média e 

alta complexidade e seus acompanhantes encaminhados pelos Distritos, fornecendo 

alojamento, alimentação, acompanhamento a consultas, exames subsidiários, 

internações hospitalares, assistência de enfermagem a pacientes pós hospitalização e 

em fase de recuperação, e na ocasião das altas médicas, faz contra-referência para os 

Pólos Bases articulando o retorno dos indígenas a seus domicílios. 

A população indígena brasileira do estado do amazonas totaliza 132.745 

indígenas, pertencente a aproximadamente 90 etnias deferentes, que falam 

diversificadas línguas e possuem distintos valores culturais. Esta população está 

distribuída em 07 Distritos, com 87 pólos base, e 1.231 aldeias indígenas; e vale 

ressaltar que em sua maioria os indígenas encontram-se em municípios pequenos, de 

difícil acesso e grandes carências infraestruturais e tecnológicas, o que se configura em 

grande desafio para viabilização dos trabalhos,  

2.2. Estratégia de atuação frente às responsabilidades 
institucionais 
(Alínea “b” do item 2 do Anexo II da DN TCU 100/2009)  

O Exercício de 2009 para a FUNASA/CORE-AM, configurou-se como um ano de 

perspectivas descontinuadas visto que, no intervalo de 12 meses passou pela 

coordenação regional do órgão 03 diferentes gestores, o que impossibilitou a definição 

de uma estratégia de trabalho clara, objetiva e continua. No entanto, a partir de uma 

demanda espontânea, todos os gestores precisaram dar atenção especial para o 

fortalecimento da gestão local a partir de ações direcionadas as demandas 

administrativas de aquisição de bens e serviços.  

A partir do segundo semestre do exercício, os esforços foram direcionados para o 

acompanhamento das metas das ações da Core definidas no Plano Operacional do 

exercício e que atende ao PPA 2008/2011. Objetivando contribuir para o alcance das 

metas previstas no PAC e fortalecimento da gestão, a FUNASA/CORE-AM Core iniciou 

a recomposição de Recursos Humanos com a contratação de 04 profissionais. 

Priorizou também as ações que puderam favorecer mudanças estruturastes, dessa 

forma, grande parte das atenções foram direcionadas aos procedimentos licitatório 
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para aquisição de bens e serviços.  Nas demais áreas, como a Saúde Física a, 

estrategicamente foi necessário que se fortalecessem as parcerias para o 

desenvolvimento das ações, prova disso foram os mutirões de atendimentos de saúde 

realizados com o a ONG Expedicionários da Saúde nas áreas de abrangência do Dsei 

Parintins e Alto Rio Solimões, a “Operação Gota”, que trabalha imunização em parceria 

com as Forças Armadas contemplando todos os sete Distritos da Core, A ação de 

combate a Malaria e Influenza H1N1 em Parceria com a FVS nas áreas do Javari, Alto 

Solimões, Alto Rio Negro e Manaus, entre outras.  

Na área de Saneamento, a estratégia de atuação consistiu na sensibilização dos 

convenentes, mesmo porque, a participação da Core/Am nesta área é indireta. Foram 

realizadas reuniões e participações em Encontros promovidos para Estados e 

Municípios, com o objetivo de fortalecer a divulgação do papel e trabalho da FUNASA 

em 61 dos 62 municípios do Estado. Sobre o PAC e com o objetivo de dar celeridade 

ao mesmo a CORE/AM deu prosseguimento ao trabalho de incentivo aos municípios a 

apresentarem e sanarem pendências relativas  a documentação técnica necessária 

para a liberação de recursos das obras. 

A atuação da Instituição seguiu um direcionamento que, e em algumas 

circunstâncias foi até norteada pelas deficiências de caráter interno que influenciaram 

diretamente no desenvolvimento das ações, estas são diversas e infelizmente sem 

soluciona-las não é possível que se vislumbre a otimização efetiva dos serviços 

desenvolvidos pela FUNASA, mas certamente esses entraves não são uma 

exclusividade da Core-Am.  

Primeiramente é necessário citar a insuficiência de recursos Humanos, esse 

problema vem se arrastando a alguns exercícios e em 2009 sofreu algumas alterações, 

pois foram admitidos 04 profissionais, e atualmente a Core dispõe de 34 estagiários, 

mas ainda assim, isso representa um numero irrisório diante da atual necessidade da 

Core. Essa dificuldade é presente em todas as áreas da Coordenação, mas é visível e 

necessária principalmente na Divisão de Engenharia que apresenta um reduzido numero 

de engenheiros, profissionais estes de suma importância em todos os estágios de um 

convênio, da analise do projeto ao acompanhamento da execução física da obra. Outro 

local de situação critica é a assessoria de Convênios, responsável pelo 

acompanhamento da execução financeira dos projetos; a Seção de Logística também, 

visto que, mesmo com o seu reduzido quadro de funcionários tem a grande 
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responsabilidade de atender a 07 Distritos e 03 Divisões; a Comissão Permanente de 

Licitação/CPL é outro local que se configura em um entrave nas ações da Core, 

decorrente de seu reduzido numero de servidores, e na Saúde Indígena é necessário 

citar o Núcleo de Apoio a Saúde Indígena, que não possue corpo técnico especializado 

suficiente para acompanhar as sub-ações de saúde desenvolvidas nos Distritos da 

Core-Am, Coordenação essa que executa as ações de atenção Básica de Saúde a 45% 

da população indígena brasileira. 

Outra limitação interna existente são as instalações físicas tanto da Sede da 

Core, como das demais estruturas que compõem o Sub-Sistema de saúde indígena. 

Detendo-nos só a sede da Core-Am, podemos apontar algumas deficiências estruturais, 

nas instalações hidráulicas, que dificultam o desenvolvimento das atividades. As 

instalações elétricas pr sua vez, são antigas e hoje funcionam de forma sobrecarregada, 

comprometendo o funcionamento principalmente da rede de refrigeração da Core. Outro 

problema persistente é a falta de equipamentos permanentes, a ultima aquisição de 

material realizada foi insuficiente e contemplou somente as demandas dos Distritos, 

grande parte das áreas de funcionamento da Core continuam sem equipamentos 

adequados o que possue um reflexo direto nos serviços desenvolvidos. 

No que se refere aos recursos financeiros e orçamentários, não vem sendo 

disponibilizados recursos destinados a aquisição de equipamentos, serviços e 

investimentos para reforma do prédio, e isso se aplica também  na aquisição de 

equipamento, que vêm sendo realizada de forma centralizada pela presidência da 

FUNASA. 

Desta forma, destacamos os principais entraves internos existentes na Core, 

mas gostaríamos de ressaltar que atual gestão vem trabalhando em prol da resulução 

de algumas demandas visando otimizar as ações desenvolvidas nesta Core-Am.    

2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade  

2.3.1 Relação de Programas e suas Principais Ações 
(Alínea “c” do item 2 do Anexo II da DN TCU 100/2009)  

Neste item serão apresentados os programas e ações constantes do Plano 

Plurianual (PPA) 2008/2011, sob responsabilidade da Funasa/CORE-AM, referenciados 
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com a nomenclatura e códigos indicados por aquele instrumento de gestão. Os 

resultados alcançados no ano de 2009 serão demonstrados por ação, sempre 

considerando-se as metas físicas, e os recursos orçamentários expressos no PPA e na 

Lei Orçamentária Anual (LOA), como parâmetro de referência, e no texto abaixo são 

destacadas as principais ações do Física a  2009 na Core-Am. 

A Coordenação Regional da Funasa no Amazonas (Core/Am) iniciou o processo 

de reestruturação do Subsistema de Saúde Indígena realizando no inicio do Exercício de 

2009, a entrega de aproximadamente mil itens adquiridos por meio de licitação visando 

atender as necessidades dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) do Estado 

e fornecendo a Gestão Administrativa da Coordenação, visto que, dentre os materiais 

adquiridos constam microcomputadores, radiotransmissores, macas, microscópios, 

motores de popa, barcos de alumínio, fogões industriais, nebulizadores e outros, Ainda 

neste exercício foram entregues 37 veículos (picapes, ambulância e carros de 

passeio/UNO), destinados aos Dseis e Casas de Apoio a Saúde do Índio (Casais) do 

interior e Casai Manaus, para serem utilizados no transporte de pacientes indígenas e 

equipes de saúde, além de dar suporte logístico à equipe técnica da Divisão de 

Engenharia e Saúde Pública (Diesp/Am). A ação obedece a um plano de investimentos 

da Funasa que visa melhorar e otimizar as ações de saúde de indígena como a 

ampliação da frota de veículos e barcos para facilitar o transporte de pacientes, além da 

aquisição de material permanente, entre outros, destinados aos Dseis. Nesta remessa a 

Funasa investiu mais de R$ 1 milhão de reais.    

A Coordenação Regional do Amazonas (Core/Am), por meio de sua Comissão 

Permanente de Licitação realizou os procedimentos licitatório expostos no quadro 

abaixo:,   

Modalidade  Status   Quantidade 

Pregão Eletrônico Homologados 10 
Pregão Presencial Homologados 05 
Pregão Eletrônico nº 05/2009 Suspenso Judicialmente  01 
Pregão Eletrônico Manutenção Preventiva 
e Corretiva de Motores e Ar condicionado, 
Serviço de Motorista, Frete Aéreo, Material 
de Expediente. 

A licitar (devolvido para correções no setor 
requisitante: SECAP/SALOG e DSEi’s)   07 

Pregão Eletrônico (Material de Construção 
sede, Javari, Parintins – alimentos Casai 
Fís, Dsei Parintins e Tabatinga) 

Publicados (Agendados p/ os meses 02 e 
03/2010)  06 
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Visando subsidiar as ações desenvolvidas pela Core/AM, dentre as quais vale 

destacar o Sistema de Registro de Preços de aquisição de 10 (dez) embarcações com 

motor rabeta que atenderão ao Distrito Sanitário Especial Indígena do Javari, um dos 

Distritos que mais apresentam dificuldades para a realização das ações de saúde devido 

a localização geográfica das aldeias, o pouco contato dos indígenas da região e também 

a diversidade cultural, esse procedimento licitatório foi um investimento de R$ 

138.000,00.  

Outro item destacável foi a Tomada de Preços nº 01/2009, que tem por objeto a 

contratação de empresa responsável em realizar serviços de construção, ampliação e 

melhorias nos sistemas de abastecimento de água em aldeias do município de Maués. 

O valor da obra está estimado em R$ 350.000, já inclusos conforme a CPL, a 

Bonificação de Despesas Indiretas (BDI). 

Visando atender ao Programa de Gestão da Política Saúde Indígena e a ação de 

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 

Requalificação, a Core/AM implementou a capacitação de 153 servidores no exercício 

de 2009, um investimento de aproximadamente 167 mil reais. Dentre as capacitações 

realizadas vale destacar a capacitação realizada pela Core/AM, por intermédio do Setor 

de Capacitação (Secap) e em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do 

Amazonas (Cetam), em Informática Básica e Avançada, com o objetivo qualificar os 

servidores e Física a-los em atividades de informática. 

Quanto aos colaboradores, no total foram capacitados 325 profissionais dos 

Distritos, em diferentes áreas, dentre as quais destacamos o Evento de capacitação 

realizada com o objetivo de atualizar o Sistema de Informação da Atenção à Saúde 

Pregão Eletrônico Revogado  01 

Ata de Registro de Preço (carona) Realizado 03 

Pregão Eletrônico Devolvido para contração por Dispensa 01 

Pregão Eletrônico Devolvido para ser licitado pela Presidência 
– DF.  

04 

Pregão Eletrônico Pendentes para 2010 –  12 

Tomada de Preços Homologadas 02 

Tomada de Preços Fracassadas 02 

Tomada de Preços Aguardando Finalização 02 

Total  61 
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Indígena (Siasi) dos Distritos. O Siasi é um sistema desenvolvido pela atual gestão do 

Departamento de Saúde Indígena (Desai) que visa atualizar e levantar dados sobre a  

população indígena dos Distritos. Mostrando informações sobre o Cadastro da Família, 

Imunização, Morbidade e o Gerenciamento de Banco de Dados. Esse sistema possibilita 

um melhor desenvolvimento das políticas de saúde indígena, viabilizando o 

planejamento, monitoramento e avaliação dos serviços desenvolvidos para atenção a 

saúde desses povos. 

Na área de Educação em Saúde foram realizadas diversas atividades de 

acompanhamento e supervisão dos projetos de saneamento, além de análises e 

emissão de parecer técnico do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social  

(PESMS) em oito municípios amazonenses que consistiram em  supervisões e 

monitoramento das prestações de contas dos municípios de Parintins, Manacapuru, 

Iranduba, Novo Airão, Careiro Castanho, Caapiranga e Anori. O destaque em 2009 foi 

dado para o Projeto de Terapia Ocupacional que foi realizado nas Casais dos municípios 

de São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Atalaia do Norte, Tefé, Maués, Parintins, 

Lábrea e Manaus. A ação é voltada para pacientes indígenas e acompanhantes que se 

encontram na Casai para tratamento de saúde através da realização de oficinas 

terapêuticas, visando distrair e ocupar pacientes e acompanhantes com trabalhos 

manuais e lúdicos como reciclagem, artesanato, pintura, bordado, corte e costura 

dinâmicas de grupo, entre outras. 

Referente especificamente a Divisão de Engenharia em Saúde Pública (Diesp) da 

(Core/Am), no exercício de 2009 implementou-se estratégias visando o atendimento das 

metas definidas no Plano Operacional da Core Am/2009, para tal a FUNASA por meio 

de sua regional realizou atividades diversas, entre elas instruções básicas do uso de 

GPS (Global Position System. O Sistema de Posicionamento Global NAVSTAR/GPS, 

sigla para Navigation System whit Time And Randing, é um sistema de rádio navegação 

por satélite que permite o posicionamento tridimensional de pontos em terra, no mar ou 

no ar. O objetivo do treinamento é orientar os técnicos que atuam nas áreas no uso do 

GPS para georreferenciamento de atividades voltadas para saneamento, melhoria 

habitacional, qualidade da água, controle de vetores, mapeamento de comunidades 

indígenas, rurais, entre outros. A utilização desse novo recurso tecnológico possue 

reflexo direto nas ações da Divisão de Engenharia.  
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Foi realizado também, reunião para o planejamento do cronograma das ações de 

saneamento ambiental e também de execução das ações do Plano de Aceleração do 

Crescimento da Funasa (Pac-Funasa) em 2009. A reunião envolveu os técnicos da 

Diesp/Am, engenheiros, geólogos, assistentes administrativos e ainda consultores 

contratados para dar suporte às demandas do PAC na Core/Am. Esse ação visou 

primordialmente orientar os técnico em seu deslocamentos para realização de visitas 

preliminares e as articulações com os gestores municipais.  

Ainda como estratégia do fortalecimento nas articulações com os gestores 

municipais, a FUNASA em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), 

em Manaus, e a Associação Amazonense de Municípios (AAM), participou do Encontro 

de Novos Prefeitos e Prefeitas do Amazonas, com o objetivo de divulgar/orientar os 

convênios do PAC/Funasa firmados com municípios amazonenses, focando 

principalmente na importância dos projetos técnicos do PAC no Amazonas, bem como 

as inadimplências decorrentes em grande parte da apresentação e não adequação aos 

projetos de engenharia, comprometendo assim a celeridade nos processos quanto à 

liberação de recursos e qualidade das obras. A participação da Core/Am foi estratégica 

possibilitando agilizar o andamento das análises e a efetiva execução dos projetos. 

A divisão de Engenharia vem trabalhando desde 2008 no beneficiamento da  

Região do Alto Rio Negro no Amazonas através de Termo de Cooperação técnica 

firmado com o Exército para a construção de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) 

em aldeias do município de São Gabriel da Cachoeira (a 858 quilômetros em linha reta 

de Manaus). A Funasa fornecerá os materiais e equipamentos necessários e o Exército 

executará todas as obras. Os investimentos são da ordem de R$ 1,3 milhões e 

beneficiarão diretamente cerca de 6 mil índios. As comunidades indígenas a serem 

atingidas são Yauaretê, Pari-Cachoeira, Taracuá e Cucuí, que juntas somam mais de 6 

mil índios atendidos pela Funasa, por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) 

Alto Rio Negro. Na região moram índios de 22 etnias entre elas, baré, baniwa, tukano e 

dessana. As obras contemplam ações de melhoria no sistema de abastecimento de 

água e esgoto, além de melhoria sanitária nos domicílios existentes naquela região. O 

acordo de cooperação técnica prevê a execução de oito poços profundos de 120 metros, 

para captar água dos mananciais subterrâneos, reservatórios, redes, coligações 

domiciliares ou chafariz até a presente data o Exército já executou quatro dos oito 

poços. Em março deste ano a Funasa firmou com a 21ª Cia a execução de mais 11 
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poços rasos, sendo dois em Pari-Cachoeira, dois em Taracuá, dois em Cucuí e  mais 

cinco em Yuauretê. 

No exercício de 2009 a FUNASA/CORE-AM, desenvolveu as ações básicas de 

saúde nos 07 Distritos do Estado do Amazonas, algumas ações inclusive com a parceria 

de outras Instituições, o que sinaliza um grande avanço na formação de redes de 

referencia para o atendimento ao Indígena. Apresentaremos a seguir algumas das 

principais ações realizadas naquele Exercício, ações individuais e em parceria com 

outros órgãos: 

A Coordenação Regional da Funasa no Amazonas (Core/Am) realizou a 

distribuição de 13.428 cestas de alimentos, destinadas a mais de 11 mil famílias 

indígenas residentes em 23 municípios, localizados na abrangência dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas (Dseis) de Manaus, Alto Rio Negro e Vale do Javari. A 

ação faz parte do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) para combater a 

desnutrição infantil indígena;  foi executada em parceria com o Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS) que liberou os alimentos por meio da Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab). O objetivo principal dessa ação foi atender 

emergencialmente as populações indígenas em risco nutricional. O critério para seleção 

do publico a ser atendido partiu de um levantamento entre todas as famílias das aldeias 

de suas regiões para identificar quais possuíam crianças ou grávidas em situação de 

risco. Dentre os casos excepcionais a serem atendidos também estão famílias que 

possuem idosos que não recebem auxílios financeiros e crianças menores cinco anos de 

idade, além de grávidas em risco nutricional, pacientes com tuberculose ou portadores 

do vírus HIV, desde que este paciente esteja em situação de insegurança alimentar e 

nutricional e ainda impossibilitado de conseguir sua própria alimentação. 

A Funasa/Coream vem desenvolvendo também um programa de Hepatites Virais 

nas populações indígenas nos Dsei Médio Purus e Javari. A implementação e 

acompanhamento se dá pelo Núcleo de apoio a Saúde Indígena-NUASI, que no ano de 

2009 realizou acompanhamento ao Dsei Médio Purus nas ações de prevenção e 

diagnóstico laboratorial com o envio de 14.578 preservativos e kit sorológico. Neste Dsei 

nos anos de 2007 à 2008 foram realizadas 1.191 coletas sorológicas que analisadas 

tiveram o seguinte resultado: 22 HBS Ag; 77 Anti HCV e 33C 4 V Anti HDT. Está previsto 

para oano de 2010 a oferta da terapia aos pacientes com o diagnostico positivo, através 

de um trabalho similar ao desenvolvido no Dsei Vale do Javari.  
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No Dsei Javari, o Programa de Hepatites Virais já desenvolve todas as ações 

necessárias para contenção dos números de pacientes, ou seja, realiza ações na área 

de prevenção com trabalhos de educação em saúde, distribuição de preservativos na s 

aldeias, diagnóstico sorológico de 2.788 amostras realizadas nos sete pólos base e 

Casai Atalaia do Norte e a oferta de terapia com interferon peguilato. No inicio do ano de 

2009, mais especificamente no mês de fevereiro foram iniciadas 15 terapias a indígenas 

da região do Vale do Javari, com previsão para conclusão das 48 semanas de aplicação 

em janeiro de 2010, para pacientes pertencentes as seguintes etnias:  05 Indigenas da 

Etnia Mayoruna,  06 Indigenas da Etnia Marubo, 03 Indigenas da Etnia Kulina e 01 

Indigenas da Etnia Kanamary.    

Outra ação de grande impacto realizada pela FUNASA/CORE-AM no Exercício de 

2009 foi a realização do evento que atendeu a orientações do Ministério Publico Federal, 

onde se reuniram Prefeitos, secretários municipais de saúde, representantes da 

Fundação Nacional de Saúde do Amazonas e Brasília, além da Controladoria Geral da 

União (CGU) e Ministério Público Federal (MPF), para a discussões referentes aos 

recursos financeiros destinados aos municípios voltados à atenção básica dos povos 

indígenas do Estado. O objetivo principal foi de firmar pactuações entre a Funasa e os 

municípios do Amazonas que recebem o Incentivo de Atenção Básica aos Povos 

Indígenas (IAB-PI) com vistas às novas pactuações, repactuações e ajustes nos 

repasses do ano de 2010.  

Outras ações mais pontuais e direcionadas foram desenvolvidas nos Distritos 

destacan-se as seguintes: 

DSEI VALE DO JAVARI – O combate a malária na área do Dsei Vale do Javaria foi 

reforçado por ações realizadas em parceria firmada entre a Coordenação Regional da 

Funasa no Amazonas (Core/Am), por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena do 

Javari (Dsei/Javari) e a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS).  Os 

agentes de endemias da FVS utilizaram lanchas e canoas de alumínio da Funasa para 

se deslocarem entre as aldeias indígenas situadas nas margens dos rios Curuçá, Javari, 

Itacoaí e Alto e Médio Ituí. A ação foi caracterizada pelo tempo de permanência das 

equipes na área indígena que durou cerca de 03 meses, com o objetivo de combater o 

mosquito transmissor da doença (anopheles), e prevenir a ocorrência de casos. As 

equipes realizaram borrifação intradomiciliar, termonebulização (fumacê), diagnostico, 

tratamento da doença. E teste da Lâmina de Verificação de Cura (LVC).   
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Outra ação realizada nesta aérea, e com uma forte parceira foi a implementação 

de um programa de capacitação de testes rápidos de HIV e sífilis. A capacitação foi 

realizada em parceria com a Fundação Alfredo da Mata e beneficiou diretamente os 

indígenas daquela região, pois disponibilizou ao profissional capacitado suporte técnico 

e teórico para o desenvolvimento das ações. 

Para garantir o controle dos casos de hepatite entre os indígenas residentes no 

Vale do Javari, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), por meio da sua Coordenação 

Regional no Amazonas (Core/Am) deu continuidade ao tratamento dos índios daquela 

região. Para o tratamento foi disponibilizado o medicamento Interferon Peguilado para 

20 indígenas, inicialmente selecionados. A Casa conta ainda com uma equipe composta 

de 12 profissionais da Funasa, entre eles enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

nutricionista. O trabalho de supervisão e avaliação do tratamento é realizado a cada dois 

meses por dois técnicos da FUNASA (01 da CORE-AM, 01 do DESAI/BSB), além de um 

médico infectologista da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas (FMTAM).  

DSEI ALTO SOLIMOES – A Coordenação Regional da Funasa no Amazonas 

(Core/Am), por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Alto Rio Solimões 

retomaram a parceria com a organização não-governamental Expedicionários da Saúde, 

e realizam no período de 17 a 25 de abril uma grande ação de cirurgias para as 

comunidades indígenas do Alto Solimões. A ação contou ainda com o apoio dos 

Ministérios da Saúde, Comando da Aeronáutica e Exército; e da Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa) por meio do Departamento de Saúde Indígena (Desai). Essa ação deu 

continuidade a um trabalho iniciado no Exercício de 2008, onde o principal objetivo é 

levar medicina especializada, procedimento cirúrgico, consultas nas áreas de 

oftalmologia, ginecologia, pediatria e ortopedia para populações indígenas da região 

como forma complementar aos programas de atendimento a saúde. Esse trabalho 

envolveu as equipes multidisciplinares que atuam nas aldeias, que fizeram a busca ativa 

(seleção dos casos cirúrgicos e para consultas). O Dsei forneceu a logística de 

transporte e acomodação dos doentes e acompanhamento pós-cirúrgico em áreas 

localizadas a cerca de três horas do município de Tabatinga, na Aldeia Novo Paraíso, 

Pólo-Base Vendaval, no município de São Paulo de Olivença (a 988 quilômetros em 

linha reta de Manaus). 

Outra parceria importante estabelecida em 2009 e que beneficiou diretamente o 

Dsei Alto Rio Solimões foi com a Fundação Alfredo Matta (Fuam) que contemplou o 
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Distrito com capacitações em Teste Rápido de Sífilis e HIV para os profissionais de 

saúde. O curso preparou os profissionais de saúde para identificação e controle de 

doenças sexualmente transmissíveis na população indígena da região. Ao final foram 

capacitados 50 profissionais entre enfermeiros, técnicos de laboratórios, farmacêutico-

bioquímicos e técnicos de enfermagem, em aconselhamentos, diagnóstico laboratorial 

de sífilis e triagem de HIV para realização de teste rápido. A ação beneficiou diretamente 

a população indígena dos pólos-base de Belém do Solimões, Betânia, Campo Alegre, 

Feijoal, Filadélfia, Nova Itália, São Paulo de Olivença, Tonantins, Vendaval e Umariaçu I 

e II. 

O Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Alto Rio Solimões, da Coordenação 

Regional da Funasa no Amazonas (Core/Am) implementou ainda no exercício de 2009, 

o Programa de Saúde Mental em área indígena, dentre as ações preventivas realizadas 

estão palestras coordenadas por uma  psicóloga para  prevenção do uso abusivo de 

álcool buscando atender as necessidades da região. Participaram das atividades cerca 

de 215 pessoas, dentre eles enfermeiros, Agentes Indígenas de Saúde (AIS), Auxiliares 

e técnicos de enfermagem, lideranças e comunidades indígena, totalizando cerca de 215 

participantes.      

DSEI MEDIO PURUS – Que tem como sede o município de Lábrea (distante a 652 Km 

de Manaus), realizou como ação de destaque no exercício de 2009 a Capacitação de 

seus Conselheiros Distritais. A habilitação tem objetivo de renovar os conselheiros que 

irão representar o distrito nas reuniões e conferências referentes a saúde dos povos 

indígenas e principalmente fortalecer o controle social daquela região, mostrando ao 

conselheiro seu verdadeiro papel como ator social participe do processo de 

implementação das políticas publicas de saúde direcionada as populações indígenas. 

Foram capacitados 29 indígenas e demais representantes da Secretária Estadual e 

Municipal  de Saúde. 

 

DSEI PARINTINS – A Coordenação Regional do Amazonas (Core/Am) por meio do 

Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins (Dsei/Parintins) também realizou ações 

em parceria com a Organização não governamental Expedicionários da Saúde. O 

mutirão de saúde realizado na área de abrangência do Dsei Parintins beneficiou 

diretamente as comunidades indígenas do Rio Andirá e Maráu. Foram envolvidos na 
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ação servidores e colaboradores da Core/Am e integrantes da Associação 

Expedicionários da Saúde que ao final realizam um total de 1345 atendimentos,dentre 

as quais, 192 atendimentos de clínica médica e ortopedia; 437 oftalmológicas; 121 

pediatrias; 142 ginecológicas, 96 consultas anestésicas, além de 150 testes rápidos para 

detectar HIV e 150 para sífilis.  

DSEI ALTO RIO NEGRO – No Exercício de 2009, a ação destacável realizada pelo 

Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro, foi e continua sendo o combate 

ao vírus H1N1.  Seguindo o plano de contingência emitido pela Secretaria de Saúde 

Municipal junto com Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, o Dsei realiza 

um trabalho que tem por objetivo monitorar e impedir a entrada do vírus na região. A 

Coordenação de Vigilância Epidemiológica de São Gabriel da Cachoeira em parceria 

com o Dsei realizou campanha para distribuição de cartilhas e folderes contendo 

orientações importantes de prevenção ao vírus e de contrapartida a Core/Am 

disponibilizou a quantia de 1.000 comprimidos do medicamento Tamiflu (oseotamivir) 

para o DSEI Alto Rio Negro, correspondente a 100 tratamentos, para atender o Plano de 

Contigencia do Comitê Estadual de Prevenção a H1N1.  

DSEI MÉDIO SOLIMOES – No Exercício de 2009, mesmo após o Distrito ter passado 

por mudanças na gestão e também uma ocupação de indígenas de quase 30 dias, 

destacamos a ação da equipe Técnica do Dsei Médio Solimões no bloqueio do Surto de 

Coqueluche no Pólo de Ipixuna em Julho e agosto/setembro 2009  como uma 

demonstração do trabalho que a Funasa/Core-Am vem desenvolvendo na área de 

abrangência do Dsei.   

2.3.1.1 Programas  

0122 – Serviços Urbanos de Água e Esgoto 

1287 – Saneamento Rural 

1138 – Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial 

0150 – Proteção e Promoção dos Povos Indígenas 

0016 – Gestão da Política de Saúde 

0750 – Apoio Administrativo 
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PROGRAMA: 0122 – Serviços Urbanos de Água e Esgoto  

Dados Gerais do Programa  

 Dados Gerais das Ações  

Ação: 20AF – Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 

Apoiar técnica e financeiramente os responsáveis pela operação 
de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água 
visando a melhoria dos procedimentos de controle da qualidade 
da água e o atendimento dos padrões de potabilidade 
estabelecidos na legislação vigente. Proporcionar o financiamento 
da implantação de unidades de fluoretação da água. 

Descrição 

Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos envolvidos 
com a operação e manutenção de sistema ou solução alternativa 
de abastecimento de água; financiamento para aparelhamento e 
implantação de unidades laboratoriais e outras instalações 
destinadas ao controle da qualidade da água para consumo 
humano; desenvolvimento de ações de vigilância e controle de 
qualidade da água em áreas indígenas. 

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 
Ação José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional 

Ação: 20AF – Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano 

Tipo de programa Finalístico 

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

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

Gerente do programa Leodegar da Cunha Tiscoski 
Responsável pelo 
programa no âmbito da 
UJ 

José Raimundo Machado dos Santos 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados 
para avaliação do 
programa 

  

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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Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado %

 
Física Ações de controle 

da qualidade da 
água para consumo 

Humano 

Sistemas 
apoiados 

55 29 53% 

Física  Reforma de 
Laboratório  

Unidade 
reformada 

01 0 0% 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA EXECUTADA  Alcançado/Esperado% 

Financeira 172.000,00 - - - 

 

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

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 

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

Descrição 

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

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 
Ação Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha 

Unidade Executora Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde – ASCOM 

 

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

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Ações de educação 
em saúde e 
mobilização social 

Município 
beneficiado 

 

12 

 

06 

 

50% 

    

Física 

Implantação de 
núcleos de 
Educação em 
Saúde Municipais 

Município 
beneficiado 

 

02 

 

0 

0% 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA  EXECUTADA   Alcançado/Esperado

 

Financeira 18.000,00 14.658,69 14.658,69 100% 

 

Ação: 7652 -

 

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e 
Controle de Agravos  

Tipo da Ação Projeto 

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

Descrição 

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

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 
Ação José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 

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

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado

Melhorias Sanitárias 
Domiciliares 

Família 
Beneficiada 

1.511 0 0% 

 

Física  

Acompanhar 
execução de 
convênios de 
exercício anteriores  

Convênios 
anteriores 

 

42 

 

27 

 

64% 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA EXECUTADA  Alcançado/Esperad

o 

Financeira 31.630 - - - 

 

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

Tipo da Ação Projeto 

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

Descrição 

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

Unidade 
Responsável pelas 
Decisões 

Fundação Nacional de Saúde  
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Estratégicas 

Coordenador 
Nacional da Ação José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 

Área Responsável 
por Gerenciamento 
ou Execução 

Coordenação Geral de Engenharia e Arquitetura – CGEAR 

Competências 
institucionais 
requeridas para a 
execução da ação 

Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO IX - Art. 75.   

 

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

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Sistema público de 
abastecimento de 
água. 

Famílias 
Beneficiadas 

18.185 14.975 82% 

 

Física  

Acompanhar Sistema 
público de 
abastecimento de 
água.de exercícios 
anteriores 

Município 
Beneficiado 

17 14 82% 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA EXECUTADA  Alcançado/Esperado 

Financeira 15.400,00 - - - 

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

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 
Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de sistema público de 
coleta e tratamento de esgoto sanitário adequado visando a prevenção e 
o controle de doenças e agravos. 
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Ação: 10GE – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Esgotamento 
Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes ou Integrantes de Consórcios 
Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de 
Desenvolvimento Econômico 

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário 

Família  
beneficiada 

 

809 

 

0 

 

0% 

 

Física 

Convênios de 
esgotamento 
sanitários de 
exercícios Anteriores 

Convênios 
beneficiados 

 

3 

 

2 

 

67% 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA EXECUTADA Alcançado/Esperado 

Financeira   21.630,00 - - - 

 

Ação: 2272 - Gestão e Administração do Programa 

Tipo da Ação Atividade 

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 

Descrição 

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

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional 
da Ação José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 
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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 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional 
da Ação José Raimundo Machado dos Santos 

Unidades Executoras Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 

    

Ação: 2272 - Gestão e Administração do Programa 

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física - - - - - 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA  EXECUTADA  Alcançado/Esperado 

Financeira - 1.084.680,84 1.084.680,84 100% 

 

             PROGRAMA: 1287 - Saneamento Rural  

Dados Gerais do Programa 

Tipo de programa Finalístico 

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

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

Gerente do programa Francisco Danilo Forte 

Responsável pelo programa no 
âmbito da UJ Jose Raimundo Machado dos Santos 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para 
avaliação do programa 

 

Taxa de cobertura de abastecimento de água em áreas rurais 
(%) 

 

Taxa de cobertura de esgotamento sanitário em áreas rurais 
(%) 

 

Taxa de cobertura de abastecimento de água em áreas 
indígenas (%) 

Público-alvo (beneficiários) 

População rural dispersa, residente em assentamentos da 
reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e 
as minorias étnico-raciais como quilombolas, população 
indígena e outros povos da floresta 
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Dados Gerais das Ações:  

Ação: 7684 -

 
Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle 

de Agravos 
Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 

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

Descrição 

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

Unidade 
Responsável pelas 
Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador 
Nacional da Ação José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 

  

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

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado

 

Saneamento básico 
em aldeia 

Aldeia 
beneficiada 

30 19 63% 

Obras de 
abastecimento de 
água  

Obras 
acompanhadas 

09 14 152% 

    

Física 

Operação e 
manutenção de 
sistemas de 
abastecimento de 
água  

Sistemas 
operados 

63 20 36% 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA  EXECUTADA  Alcançado/Esperado 

Financeira 200.000,00 799.421,58 799.421,58 14% 
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Ação: 10GC -

 
Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas 

Públicas Rurais - ''Saneamento em Escolas'' 

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 

Promover a melhoria das condições de saúde dos alunos, reduzir a 
evasão escolar e elevar a capacidade de ensino e aprendizagem por 
meio da melhoria das condições sanitárias das escolas públicas rurais 
em municípios selecionados.. 

Descrição 

Implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água 
mediante estudo hidrológico local e instalação de poço tubular (poços, 
cisternas, cacimbões,   dentre outros); pequenas adutoras; 
dessalinizadores, quando necessário; caixas d'água; banheiros com 
dois gabinetes e um lavatório; cozinha e chafariz para atender as 
comunidades vizinhas, bem como capacitação de alunos, corpo docente 
e membros da comunidade local no uso e gestão da água.. 

.Unidade 
Responsável pelas 
Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador 
Nacional da Ação José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 

  

Ação: 10GC - Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas 
Públicas Rurais - ''Saneamento em Escolas''  

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado

  

Física 

Escolas Públicas 
Rurais com 
Sistemas de 
abastecimento de 
água. 

 

Escola Atendida 

 

35 

 

0 

 

0% 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA EXECUTADA Alcançado/Esperado

 

Financeira 10.000,00 0 0 0% 

 

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

Tipo da Ação Projeto 
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Finalidade 

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

Descrição 

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

Unidade 
Responsável pelas 
Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador 
Nacional da Ação José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora

 

Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 

  

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

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado

  

Física  

Sistemas de 
aproveitamento de 
água da chuva 

Família 
Beneficiada 

 

1.947 

 

130 

 

6,7% 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA EXECUTADA  Alcançado/Esperado 

Financeira 21.630,00 0 0 0 

 

Tabela – Dados Gerais da Ação 

Ação: 4641 - Publicidade de Utilidade Pública 
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Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 

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

Descrição 

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

Unidade 
Responsável pelas 
Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador 
Nacional da Ação Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha 

Unidade Executora Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde - ASCOM 

  

Ação: 4641 - Publicidade de Utilidade Pública  

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado

  

Física  

0 0 0 0 0 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA EXECUTADA  Alcançado/Esperado 

Financeira 0 64.413,00 64.413,00 100% 

   

Ação: 2272 - Gestão e Administração do Programa 

Tipo da Ação Atividade 

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 
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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 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador 
Nacional da Ação José Raimundo Machado dos Santos 

Unidades Executoras

 

Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 

    

Ação: 2272 - Gestão e Administração do Programa 

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado

 

Física _ _ _ _ _ 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA  EXECUTADA  Alcançado/Esperado 

Financeira 0 5.920,18 5.920.18 - 

  

PROGRAMA: 0150 – Proteção e Promoção dos Povos Indígenas 

Tabela - Dados Gerais do Programa 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral Reorganizar e fortalecer o sistema nacional de política indigenista 

Objetivos específicos  

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

Gerente do programa Márcio Augusto Freitas de Meira 

Responsável pelo 
programa no âmbito da UJ Wanderley Guenka 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para 
a avaliação do programa 

 

Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na população 
indígena (1/1000) 

 

Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na população 
indígena (1/100.000) 
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Dados Gerais da Ações: 

Ação: 3869 -

 

Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População 
Indígena. 

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade Dotar o Subsistema de Atendimento à Saúde Indígena de estrutura física e de 
equipamentos necessários ao seu funcionamento e modernização. 

Descrição 

Construção, reforma, ampliação e equipagem de unidades de saúde (postos de 
saúde, pólos-base e casas de saúde do índio); aquisição de mobiliários em 
geral e equipamentos como veículos, embarcações, aparelhos de comunicação 
e demais bens necessários ao funcionamento das unidades. 

Unidade 
Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador 
Nacional da Ação

 

Wanderley Guenka 

Unidade 
Executora Departamento de Saúde Indígena – DESAI 

Ação: 3869 - Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População 

Indígena. 

Exercício 2009 
META FISICA PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado% 

 

* 
- - - - 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA EXECUTADA Alcançado/Esperado 

Financeira 0 645.918,98 645.918,98 100% 

* Meta da ação definida pela Presidência da FUNASA, o quadro acima apresenta 
somente o recurso descentralizado para implementar a ação. 

 
Coeficiente de Mortalidade Infantil entre crianças indígenas 

menores de 1 ano (1/1000) 

Público-alvo (beneficiários)

 
Sociedades Indígenas 

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

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade Combater a desnutrição na população indígena 
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Ação: 6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas. 

Exercício 2009 
META FISICA PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE DE 

MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/
Esperado% 

 

Alcançar a cobertura de 
acompanhamento do estado nutricional 
em 50% das crianças menores de 5 
anos  nos 07 Dsei da CORE/AM; 

Percentual de 
crianças menores 
de 05 anos 
acompanhadas 

 

Cada Dsei com 
52% das 
crianças 

acompanhadas 

DSEI JAVARI: 21,2%  

DSEI ARS: 70,5% 

DSEI MSA: 20,1% 

DSEI ARN: 16,8% 

DSEI PIN: 24,6% 

DSEI MP:  - 

DSEI MANAUS: 34,6% 

 

14,28% 

Alcançar a cobertura de 
acompanhamento do estado nutricional 
em 40% das gestantes em nos 07 Dsei 
da CORE/AM 

Percentual de 
gestantes 

acompanhadas 

Cada Dsei com 
40% das 
gestantes 

acompanhadas 

- 

 

- 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA EXECUTADA Alcançado/

Esperado 

Financeira 346.976,27 104.314,07 104.314,07 100% 

 

Ação: 8743 - Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena. 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade Disponibilizar serviços de saúde aos povos indígenas 

Descrição 

Assistência à saúde no âmbito dos DSEI: contratação de recursos humanos 
de nível médio e superior; aquisição de insumos estratégicos (medicamentos, 
imunobiológicos e correlatos) deslocamento das equipes multidisciplinares de 
saúde indígena e das equipes técnicas (aéreo, terrestre e fluvial) incluindo 

Descrição 

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

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador Nacional 
da Ação Wanderley Guenka 

Unidade Executora Departamento de Saúde Indígena – DESAI 
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diárias e passagens; manutenção dos postos de ´saúde, dos polos base e das 
casas de saúde do índio- CASAI ( gêneros alimentícios, materiais de 
expediente, de lindeza e de higiene). Acompanhamento e supervisão 
sistemática às EMSI. Divulgação e visibilidade das ações realizadas 
(produção de publicações, manuais, cartilhas e correlatos); desenvolvimento e 
conclusão de estudos e pesquisa sobre saúde indígena; qualificação de 
profissionais de saúde de nível médio e superior para execução de ações de 
saúde para a população indígena; capacitação de lideranças indígenas para 
atuação como agente indígena de saúde; capacitação de técnicos para 
atuação na área gerencial das unidades de saúde nos DSEI; realização de 
educação continuada para as EMSI; capacitação de operadores do SIASI e 
monitores do DESAI; qualificação de profissionais de saúde e técnicos do 
DSEI em vigilância em saúde; capacitação para o uso de ferramentas 
informatizadas; acompanhamento da instalação, manutenção e aplicação de 
ferramentas informatizadas. 

Unidade 
Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador 
Nacional da 
Ação 

Wanderley Guenka 

Unidade 
Executora Departamento de Saúde Indígena – DESAI 

  

Ação: 8743 - Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena.  

Exercício 2009 
META FISICA PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE DE 

MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/E
sperado%

 

Realizar capacitação para profissionais que 
atuam na saúde indígena. Profissionais 

Capacitados 

 

2.202 
325 

15% 

Realizar eventos (reuniões, seminários) para 
profissionais que atuam na área de saúde 
indígena 

Eventos realizados 
08 

- 
0 

Beneficiar 05 aldeias com ações de Educação 
em Saúde e Mobilização Social na Atenção 
Integral à Saúde dos Povos Indígenas 

   Aldeia             
beneficiada 

05 07 140% 

Reduzir em 5% a mortalidade infantil indígena 
nos 07 Dsei da CORE/AM. 

Coeficiente de 
Mortalidade Infantil-
CMI 

DSEI JAVARI: 57,77 

DSEI ARS: 33,91 

DSEI MSA:140,3 

DSEI ARN: 38 

DSEI PIN: 66,5 

DSEI MP: 18,1 

DSEI MANAUS: 18,5 

DSEI JAVARI:  - 

DSEI ARS: 41,10 

DSEI MSA: 55,9 

DSEI ARN: 43,57 

DSEI PIN: 40,81 

DSEI MP: 32,79 

DSEIMANAUS: 
25,05 

  

- 

Implantar a Vigilância das doenças/agravos 
transmitidas por vetores, hospedeiros, 
reservatórios e animais peçonhentos 
(leishmanioses, Controle da Raiva, Acidentes 

 

Dsei com vigilância 
implantada 

  

01 

 

- 

 

- 
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com Animais Peçonhentos) no Dsei Manaus; 

Atingir a média de 2,0 procedimentos 
odontológicos assistenciais básicos, nos 07 
Dsei da CORE/AM. 

Média de 
procedimentos 
alcançada 

2,0 

 
- 

 
- 

 
Implantar o Teste Rápido para HIV, nos 07 
Dsei da CORE/AM. 

Dsei com Teste 
Rápido implantado 

- - 

 

- 

Reduzir em 15% o número de casos de 
malária da população indígena da Amazônia 
Legal  

Número de casos 

DSEI JAVARI: 3.060 

DSEI ARS: 1.231 

DSEI MAS: 1.442 

DSEI ARN: 2.355 

DSEI PIN: 36 

DSEI MP: 719 

DSEI MANAUS: 2.300 

DSEI JAVARI: 
2.068 

DSEI ARS: 5.027 

DSEI MAS: 1.543 

DSEI ARN: 2.238 

DSEI PIN: 453 

DSEI MP: 1.245 

DSEI 
MANAUS:3.104 

  

- 

Detectar 100% dos sintomáticos 
respiratórios/SR nos 07 Dsei da CORE/AM. Nº de SR detectado  98 

 

- 

 

- 

Alcançar o percentual de 90% de cura dos 
casos de Tuberculose diagnosticados nos 07 
Dsei da CORE/AM. 

Percentual de cura 
registrado 

Cada dsei com 90% 
de percentual de cura 

registrado 

 

- 

 

- 

Implantar o programa de Hanseníase nos 07 
Dsei da CORE/AM. DSEI com Programa 

implantado 07 

 

- 

 

- 

Alcançar cobertura vacinal de 80% para a 
vacina Pólio Oral e tetravalente em crianças < 
1 ano de idade nos 07 Dsei da CORE/AM. 

Percentual de 
cobertura vacinal 

alcançado 

Cada DSEI com 
percentual mínimo de 

80% de cobertura 
vacinal alcançado 

 

- 

 

- 

Alcançar, nos 07 Dsei da CORE/AM, cobertura 
vacinal de 85% para a vacina Tríplice Viral e 
hepatite B em crianças de 1 – 4 anos de 
idade; 

Percentual de 
cobertura vacinal 

alcançado 

Cada DSEI com 
percentual mínimo 
85% de cobertura 
vacinal alcançado 

 

- 

 

- 

    

Alcançar 60,0% de pessoas com esquema 
vacinal completo nos 07 Dsei da CORE/AM. 

Percentual de 
cobertura vacinal 

alcançado 

Cada DSEI com 
percentual mínimo 
60% de cobertura 
vacinal alcançado 

DSEI JAVARI: -71% 

DSEI ARS: 60 % 

DSEI MAS:47,80% 

DSEI ARN: - 

DSEI PIN: 75,87 % 

DSEI MP: - 

DSEI 
MANAUS:56,3% 

   

- 

Implementar as diretrizes de saúde mental, no 
Dsei Alto Solimões. Diretriz 

Implementada 

 

01 

 

01 

 

- 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA EXECUTADA  Alcançado/Esp

erado 

Financeira 5.578.469,34 12.325.694,65 12.325.694,65 100% 
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Ação: 2272 - Gestão e Administração do Programa 

Tipo da Ação Atividade 

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 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador 
Nacional da Ação Wanderley Guenka 

Unidade Executora

 

Departamento de Saúde Indígena – DESAI 

  

Ação: 2272 - Gestão e Administração do Programa 

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física - - - - - 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA  EXECUTADA  Alcançado/Esperado 

Financeira - 

 

5.920,18 

 

5.920,18 100% 

  

PROGRAMA: 0016 - Gestão da Política de Saúde 

Tabela - Dados Gerais do Programa 
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Dados Gerais das Ações   

Ação: 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 
Qualificação e Requalificação 

Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

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

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

Gerente do programa Márcia Bassit Lameiro da Costa Mazzoli 

Responsável pelo programa no 
âmbito da UJ Sheila Rezende e Carlos Luiz Barroso Junior 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para 
avaliação do programa   

Público-alvo (beneficiários) Governo 

Ação: 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 
Qualificação e Requalificação 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 

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

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

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador Nacional 
da Ação Carlos Luiz Barroso Junior 

Unidade Executora Departamento de Administração – DEADM 
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Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física Servidores Públicos 
capacitados 

Servidor 
capacitado 

299 153 0,5% 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA  EXECUTADA  Alcançado/Esperado 

Financeira 254.242,00 128.443,55 128.443,55 20% 

 

PROGRAMA: 0750 - Apoio Administrativo 

Dados Gerais do Programa  

Dados Gerais da Ação 

Ação: 2000 - Administração da Unidade 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 

Constituir um centro de custos administrativos das unidades 
orçamentárias constantes dos orçamentos da União, agregando as 
despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou 
ações finalísticas. 

Descrição 

A atividade padronizada ´´Administração da Unidade´´ substitui as 
antigas atividades 2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 
2001 - Manutenção de Serviços de Transportes, 2002 - Manutenção e 
Conservação de Bens Imóveis, 2003 - Ações de Informática.  
Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza 
administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, 
nem a um programa finalístico.  Essas despesas, quando claramente 
associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas 
nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação 
finalística, mas puderem ser apropriadas a um programa finalístico, 

Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Objetivo geral Não Definido 

Objetivos específicos Prover os órgãos da União dos meios administrativos para 
implementação e gestão de seus programas finalísticos. 

Gerente do programa Não se aplica 

Responsável pelo programa no 
âmbito da UJ Carlos Luiz Barroso Junior 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para 
avaliação do programa 

Não possui 

Público-alvo (beneficiários) Governo 
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devem ser apropriadas na ação Gestão e Administração do Programa 
(GAP, 2272); quando não puderem ser apropriadas nem a um 
programa nem a uma ação finalística, devem ser apropriadas na ação 
Administração da Unidade (2000).  
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 da unidade. 

Unidade 
Responsável pelas 
Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador 
Nacional da Ação Carlos Luiz Barroso Junior 

Unidade Executora Departamento de Administração – DEADM 

  

Ação: 2000 - Administração da Unidade  

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado

 

Física ações do PCMSO  Ações 
Implementadas 

03 0 0% 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA  EXECUTADA  Alcançado/Esperado 

Financeira 20.000,00 2.183.724,50 2.167.929,09 100% 

  

PROGRAMA: 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

Tabela - Dados Gerais do Programa 

Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Objetivo geral Não Definido 
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Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado

 

Física - - - - - 

META 
PROGRAMADA PROGRAMADA RECEBIDA  EXECUTADA  Alcançado/Esperado 

Financeira - 20.171,29 20.171,29 100% 

    
Objetivos específicos 

Assegurar os benefícios previdenciários legalmente 
estabelecidos aos servidores inativos da União e seus 
pensionistas e dependentes. 

Gerente do programa Não possui gerente do programa vinculado 

Responsável pelo programa no 
âmbito da UJ Carlos Luiz Barroso Junior 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para 
avaliação do programa 

Não possui 

Público-alvo (beneficiários) Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, 
servidores inativos, dependentes e pensionistas. 

Ação: 0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 

Tipo da Ação Operações Especiais 

Finalidade 
Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder 
Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições 
contidas em regime previdenciário próprio. 

Descrição 

Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos 
servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, 
incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as 
eventuais despesas de exercícios anteriores. 

Unidade 
Responsável pelas 
Decisões 
Estratégicas 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG 

Coordenador 
Nacional da Ação Carlos Luiz Barroso Junior 

Unidade Executora Fundação Nacional de Saúde  
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2.4 - Desempenho operacional  

2.4.1 – Programação orçamentária  

 
Identificação das UO   

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 
COORDENAÇÃO REGIONAL DA FUNASA NO AMAZONAS 36211 255004 

  

Programação das Despesas Correntes e de Capital  

“Não se aplica à natureza jurídica da UJ”  

 

Quadro Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingências  

“Não se aplica à natureza jurídica da UJ”                    
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Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa              

                                          Execução                                                                                                   
                                                                                                                                 

Exercício: 2009      
Base: 22-JAN-2010         
Órgão da UG Executora            36211        
Mês de Referência             DEZEMBRO        

UG Executora                255004 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - AM                

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

        

Programa de Trabalho Grupo de Despesa 
Provisão 
Recebida 

Empenhos 
Emitidos 

Crédito 
Empenhado          
Liquidado 

Valores 
Pagos 

 

09272008901810001

 

09272008901810001 
1 

PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES - SERVIDORES 
CIVIS - NACIONAL 1

 

PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS 20.171,29

 

0,00

 

0,00

 

20.171,29

  

10122012222720001

 

10122012222720001 
3 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL 3

 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 875.149,14

 

875.149,14

 

722.225,82

 

701.538,82

    

10122012222720001 
4   4

 

INVESTIMENTOS 209.531,70

 

209.531,70

 

82.172,00

 

80.883,00

  

10122015022720001

 

10122015022720001 
3 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL 3

 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 1.559.463,39

 

1.559.463,39

 

1.498.918,42

 

1.494.979,28

    

10122015022720001 
4   4

 

INVESTIMENTOS 217.694,10

 

217.694,10

 

13.980,00

 

0,00

  

10122075020000001

 

10122075020000001 
1 ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL 1

 

PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS 15.795,41

 

0,00

 

0,00

 

15.795,41

    

10122075020000001 
3   3

 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 2.167.929,09

 

2.167.929,09

 

1.906.769,92

 

1.906.769,92

  

10122128722720001

 

10122128722720001 
3 GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL 3

 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 5.920,18

 

5.920,18

 

5.920,18

 

5.920,18

  

10128001645720001

 

10128001645720001 
3 

CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM 
PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO - NACIONAL 3

 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 128.443,55

 

128.443,55

 

116.103,55

 

116.103,55

  

10131128746410001

 

10131128746410001 
3 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA - NACIONAL 3

 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 64.413,00

 

64.413,00

 

0,00

 

0,00

  

10302015038690001

 

10302015038690001 
4 

ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE SAUDE PARA ATENDIMENTO A 
POPULACAO INDIGENA - NACIONAL 4

 

INVESTIMENTOS 645.918,98

 

645.918,98

 

441.139,44

 

426.058,44

  

10423015061400001

 

10423015061400001 
3 

VIGILANCIA E SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS 
POVOS INDIGENAS - NACIONAL 3

 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 104.314,07

 

104.314,07

 

104.314,07

 

62.024,07

  

10423015087430001

 

10423015087430001 
3 

PROMOCAO, VIGILANCIA, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE 
INDIGENA - NACIONAL 3

 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 12.325.694,65

 

12.325.694,65

 

10.621.099,73

 

9.968.881,66

  

10511128776840001

 

10511128776840001 
4 

SANEAMENTO BASICO EM ALDEIAS INDIGENAS P/PREVENCAO E 
CONTROLE DE AGRAVOS - NACIONAL 4

 

INVESTIMENTOS 799.421,58

 

799.421,58

 

105.969,54

 

105.969,54

  

10541012269080001

 

10541012269080001 
3 

FOMENTO A EDUCACAO EM SAUDE VOLTADA PARA O 
SANEAMENTO AMBIENTAL - NACIONAL 3

 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 14.658,69

 

14.658,69

 

14.658,69

 

14.658,69
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2.4.2 – Execução orçamentária  

 
Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários da UJ  

 
Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Recebidos pela UJ        

  Saldos empenhados, pagos, liquidados a pagar, a liquidar

 

 Exercício: 2009  
Base: 22-JAN-2010  
Órgão da UG Executora            36211  

Mês de Referência             DEZEMBRO  

DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO POR 
UNIDADE GESTORA   

UG 
Executora Modalidade de  Licitação 

Despesas 
Empenhadas 

 

Despesas 
Liquidadas

  

255004 

 

  
AM 03

 

Tomada de preço 799.421,58

 

105.969,54

  

255004 

   

06

 

Dispensa de licitação 3.148.943,11

 

2.126.581,92

  

255004 

   

07

 

Inexigível 70.190,90

 

52.921,99

  

255004 

   

08

 

Não se aplica 5.063.448,86

 

4.551.789,53

  

255004 

   

09

 

Suprimento de fundos 44.901,35

 

44.901,35

  

255004 

   

12

 

Pregão 9.991.646,32

 

8.751.107,03

  

255004  Total     19.118.552,12

 

15.633.271,36

             

Saldos empenhados, pagos, liquidados a pagar, a liquidar

 

Exercício: 2008  
Base: 03-FEV-2009  
Órgão da UG Executora            36211  

Mês de Referência             DEZEMBRO  

DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO POR 
UNIDADE GESTORA   

UG Executora Modalidade de  Licitação 
Despesas 

Empenhadas 

 

Despesas 
Liquidadas

  

255004   AM 03

 

Tomada de preço 199.362,95

 

0,00

  

255004    06

 

Dispensa de licitação 2.328.834,44

 

1.842.430,85

  

255004    07

 

Inexigível 42.922,48

 

14.079,82

  

255004    08

 

Não se aplica 8.482.929,01

 

7.080.604,34

  

255004    09

 

Suprimento de fundos 70.000,00

 

62.000,00

  

255004    12

 

Pregão 9.593.798,78

 

7.703.686,69

  

255004  Total     20.717.847,66

 

16.702.801,70
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Despesas Correntes e de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários da UJ  

 
Despesas Correntes e de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Recebidos pela UJ              

                                          Execução                                                                                            

     
                                                                                                                               

Exercício: 2009       
Base: 22-JAN-2010       
Moeda: REAL (Em unidade monetária)      
Órgão da UG Executora            36211      
Mês de Referência             DEZEMBRO      

UG Executora                    255004 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – AM                

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa e elemento de despesa    

Grupo de Despesa Natureza da Despesa 
Provisão 
Recebida

 

Empenhos 
Emitidos

 

Crédito 
Empenhado          

Liquidado

 

Valores Pagos

 

Restos a Pagar não 
processados Inscritos

  

1  
PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS 319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 35.966,70

 

0,00

 

0,00

 

35.966,70

 

0,00

  

1  Total     35.966,70

 

0,00

 

0,00

 

35.966,70

 

0,00

  

3  
OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 844.385,58

 

844.385,58

 

844.385,58

 

844.385,58

 

0,00

  

3    339030 MATERIAL DE CONSUMO 4.544.353,57

 

4.544.353,57

 

4.050.360,08

 

3.745.209,38

 

493.993,49

  

3    339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.422.552,81

 

4.422.552,81

 

3.618.594,97

 

3.605.441,41

 

803.957,84

  

3    339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 506.789,73

 

506.789,73

 

506.789,73

 

506.789,73

 

0,00

  

3    339037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.822.173,30

 

3.822.173,30

 

3.365.813,22

 

3.091.275,27

 

456.360,08

  

3    339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.932.128,07

 

2.932.128,07

 

2.463.591,20

 

2.337.299,20

 

468.536,87

  

3    339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 8.876,92

 

8.876,92

 

8.876,92

 

8.876,92

 

0,00

  

3    339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 61.906,25

 

61.906,25

 

54.629,15

 

54.629,15

 

7.277,10

  

3    339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 59.207,60

 

59.207,60

 

35.697,60

 

35.697,60

 

23.510,00

  

3    339139 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC. 30.059,21

 

30.059,21

 

27.719,21

 

27.719,21

 

2.340,00

  

3    339192 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.552,72

 

13.552,72

 

13.552,72

 

13.552,72

 

0,00

  

3  Total     17.245.985,76

 

17.245.985,76

 

14.990.010,38

 

14.270.876,17

 

2.255.975,38

  

4  INVESTIMENTOS 449051 OBRAS E INSTALACOES 799.421,58

 

799.421,58

 

105.969,54

 

105.969,54

 

693.452,04

  

4    449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.073.144,78

 

1.073.144,78

 

537.291,44

 

506.941,44

 

535.853,34

  

4  Total     1.872.566,36

 

1.872.566,36

 

643.260,98

 

612.910,98

 

1.229.305,38

  

Total geral     19.154.518,82

 

19.118.552,12

 

15.633.271,36

 

14.919.753,85

 

3.485.280,76
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Evolução de Gastos Gerais       

 

Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ  

Execução Orçamentária por Programa de Governo  

Não se aplica 

GASTOS DESCRIÇÃO 
2007 2008 2009 

Diarias no país 
                   

673.494,49 

 
                

1.064.549,06 

 
                   

844.385,58 

 

Passagens para o país 
                   

643.688,13 

 

                
1.010.964,02 

 

                
1.264.018,34 

 

Diarias a colaboradores eventuais no país 
                   

792.572,53 

 

                   
503.052,56 

 

                   
506.789,73 

 

Apoio administrativo, técnico e operacional 
                        

7.850,00 

 

- 
                   

179.488,90 

 

Limpeza e conservação 
                   

331.481,53 

 

                   
397.908,79 

 

                   
400.414,82 

 

Vigilância ostensiva 
                

2.607.727,93 

 

                
3.006.174,06 

 

                
3.243.549,58 

 

Manutenção de software 
                        

2.350,00 

 

- 
                        

7.500,00 

 

Fatura - cartão pagto gov. Fed 
- 

                        
1.570,48 

 

                      
25.437,51 

 

Sq cartão pagto   gov federal 
- 

                        
1.200,00 

 

                      
17.466,92 

 

Suprimentos de fundos                    
160.922,38 

 

                      
70.000,00 

 

                      
44.901,35 

 

TOTAL 5.220.086,99

 

6.055.418,97

 

6.533.952,73
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Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ  

Execução Física Execução Financeira 
Função Subfunçã

o Programa Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un. 
medida Meta 

Prevista 
Meta 

Realizada 
Meta 

Prevista 
Meta 

Realizada 

Apoiar 55 sistemas 
públicos de 
abastecimento de 
água em terras 
indígenas com a 
implementação de 
ações voltadas para o 
controle da qualidade 
da água para 
consumo humano. 

Ações de controle 
da qualidade da 
água para 
consumo Humano 

Sistemas 
apoiados 

55 29 

10 512 0122 20AF A 
Implementar ações para o 
controle da qualidade da água 
para consumo humanos 

Reformar laboratório 
da Unidade Regional 
de controle da 
Água/URCQA. 

Reforma de 
Laboratório  

Unidade 
reformad
a 

01 0 

172.000,00 - 

Beneficiar 12 
municípios 
conveniados com a 
FUNASA, com 
implantação de ações 
de educação em 
saúde e mobilização 
social nos projetos de 
saneamento.   

Ações de 
educação em 
saúde e 
mobilização social 

Município 
beneficia

do  12  06 

10 541 0122 6908 A Implantar ações de saúde 
indígena e educação ambiental 

Assessorar 02 
municípios na 
implantação e 
implementação dos 
Núcleos de Educação 
em Saúde.  

Implantação de 
núcleos de 
Educação em 
Saúde Municipais 

Município 
beneficia

do  02  0 

18.000,000 14.658,69 

Apoiar o 
beneficiamento de 
1.511 famílias com 
implantação de 
Melhorias Sanitárias 
Domiciliares, para 
Prevenção e Controle 
de Agravos.   

Melhorias 
Sanitárias 
Domiciliares 

Família 
Beneficia

da 

1.511 0 

10 512 0122 7652 P 
Implantar melhorias sanitárias 
domiciliares, para prevenção de 
agravos 

Acompanhar a 
execução de 42 
convênios de 
Melhorias Sanitárias 
Domiciliares de 

Acompanhar 
execução de 
convênios de 
exercício 

Convênio
s 

anteriores  42  27 

31.630,00 - 
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exercícios anteriores anteriores  

Apoiar o 
beneficiamento de 
19.000 famílias com 
implantação de 
sistemas públicos de 
abastecimento de água 

 
Sistema público 
de abastecimento 
de água. 

Famílias 
Beneficia

das 

18.185 14.975 

10 512 0122 10GD P 
Implantar ações de melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água  Acompanhar a 

execução de 14 
convênios de 
abastecimento de água  
de exercícios 
anteriores 

Acompanhar 
Sistema público 
de abastecimento 
de água.de 
exercícios 
anteriores 

Município 
Beneficia

do 

17 14 
30.900,00 - 

Apoiar o 
beneficiamento de 
809 familias  com 
implantação e 
melhoria de sistemas 
públicos de 
esgotamento sanitário 

Sistema público 
de abastecimento 
de água. 

Famílias 
Beneficia

das 

18.185 14.975 

10 512 0122 10GE P 
Implantação de ações de 
melhoria de sistemas públicos 
de esgotamento sanitário 

Acompanhar a 
execução de 03 
convenios de 
esgotamento sanitário 
de exercícios 
anteriores 

Acompanhar 
Sistema público 
de abastecimento 
de água.de 
exercícios 
anteriores 

Convenio 
acompan

hado 

17 14 
6.000,00 - 

10 131 1287 4641 A -  - - - - - 64.413,00 

Beneficiar 30 aldeias 
com saneamento 
básico para 
Prevenção e Controle 
de Agravos.  

Saneamento 
básico em aldeia 

Aldeia 
beneficia

da 

30 19 

Acompanhar a 
execução de 09 obras 
de abastecimento de 
água de exercícios 
anteriores 

Obras de 
abastecimento de 
água  

Obras 
acompan

hadas 

09 14 
10 511 1287 7684 P 

Implementar ações de 
saneamento básico em aldeias 
indígenas para prevenção de 
controle e agravos 

Operar e manter 07 
Sistemas de 
saneamento em 
aldeias indígenas   

Operação e 
manutenção de 
sistemas de 
abastecimento de 
água  

Sistemas 
operados 

63 20 

200.000,00 799.421,58 
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10 511 1287 10GC p 

Atender escolas públicas rurais 
com sistema de abastecimento 
de água e instalações 
hidrossanitarias. 

Atender 35 Escolas 
Públicas Rurais com 
Sistema de 
Abastecimento de 
água e instalações 
hidrossanitárias. 

Escolas Públicas 
Rurais com 
Sistemas de 
abastecimento de 
água.  

Escola 
Atendida  

35  0 10.000,00 - 

10 122 0150 2272 A -      - 5.920,18 

10 302 0150 3869 P -      - 645.918,98 

 

Alcançar a cobertura 
de acompanhamento 
do estado nutricional 
em 50% das crianças 
menores de 5 anos  
nos 07 Dsei da 
CORE/AM;  

Cobertura de 
acompanhamento 
nutricional 

Percentu
al de 
crianças 
menores 
de 05 
anos 
acompa
nhadas  

Cada Dsei 
com 52% 

das crianças 
acompanhad

as 

Dsei Javari: 
21,2% 

 

Dsei Ars: 70,5%

 

Dsei Msa: 20,1%

 

Dsei Arn: 16,8%

 

Dsei Pin: 24,6%

 

Dsei Mp:  - 

Dsei Manaus: 
34,6%

 

10 423 0150 6140 A 
Implementação das ações de 
vigilância alimentar e nutricional 
dos povos indígenas 

Alcançar a cobertura 
de acompanhamento 
do estado nutricional 
em 40% das 
gestantes em nos 07 
Dsei da CORE/AM  

Cobertura de 
acompanhamento 
nutricional 

Percentu
al de 

gestante
s 

acompa
nhadas 

Cada Dsei 
com 40% 

das 
gestantes 

acompanhad
as 

- 

636.976,27 104.314,07 

 

Realizar 
capacitação para 
profissionais que 
atuam na saúde 
indígena. 

Profissio
nais 

Capacita
dos  

2.202 325 

10 423 0150 8743 A Capacitação de Profissionais na 
área indígena  Realizar eventos 

(reuniões, 
seminários) para 
profissionais que 
atuam na área de 
saúde indígena 

Eventos 
realizado

s 

08 

- 

5.578.469,34 

10 423 0150 8743 A Promoção da educação em 
saúde dos povos indígenas 

Beneficiar 05 aldeias 
com ações de 
Educação em Saúde e 
Mobilização Social na 
Atenção Integral à 
Saúde dos Povos 
Indígenas 

Ações de 
Educação em 
Saúde e 
Mobilização 
Social na Atenção 
Integral 

   Aldeia             
beneficia
da 

05 07  

10 423 0150 8743 A Implementação das ações de 
atenção integral a saúde da 
mulher e da criança indígena 

Reduzir em 5% a 
mortalidade infantil 
indígena nos 07 Dsei 

Redução da Coeficient
e de 

Dsei Javari: 
57,77 

Dsei Javari: - 

Dsei Ars: 41,10  

12.325.694,
65 
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da CORE/AM. mortalidade infantil Mortalida
de 
Infantil-
CMI 

Dsei Ars: 
33,91 

Dsei 
Msa:140,3 

Dsei Arn: 38 

Dsei Pin: 
66,5 

Dsei Mp: 
18,1 

Dsei 
Manaus: 
18,5 

Dsei Msa: 55,9 

Dsei Arn: 43,57 

Dsei Pin: 40,81 

Dsei Mp: 32,79 

Dseimanaus: 
25,05 

10 423 0150 8743 A 
Implantação da vigilância 
ambiental/fatores biológicos em 
área indígena 

Implantar a Vigilância 
das doenças/agravos 
transmitidas por 
vetores, hospedeiros, 
reservatórios e 
animais peçonhentos 
(leishmanioses, 
Controle da Raiva, 
Acidentes com 
Animais 
Peçonhentos) no Dsei 
Manaus; 

Vigilância das 
doenças/agravos 
transmitidas por 
vetores, 
hospedeiros, 
reservatórios e 
animais 
peçonhentos  

Dsei 
com 
vigilânci
a 
implanta
da   

01  -  

10 423 0150 8743 A 
Implementação de ações de 
atenção a saúde bucal para a 
população indígena 

Atingir a média de 2,0 
procedimentos 
odontológicos 
assistenciais básicos, 
nos 07 Dsei da 
CORE/AM. 

procedimentos 
odontológicos 

Média de 
procedim
entos 
alcançad
a 

2,0  

-  

10 423 0150 8743 A 
Implementação das ações de 
prevenção e controle de 
DST/HIV/AIDS   

Implantar o Teste 
Rápido para HIV, 
nos 07 Dsei da 
CORE/AM. 

Dsei 
com 

Teste 
Rápido 

implanta
do 

- -  

10 423 0150 8743 A Implementação das ações de 
controle da malaria em área 
indígena  

Reduzir em 15% o 
número de casos 
de malária da 
população 
indígena da 
Amazônia Legal  

Número 
de casos 

Dsei Javari: 
3.060 

Dsei Ars: 
1.231 

Dsei Mas: 
1.442 

Dsei Arn: 
2.355 

Dsei Pin: 36 

Dsei Mp: 719 

Dsei Javari: 
2.068 

Dsei Ars: 5.027 

Dsei Mas: 
1.543 

Dsei Arn: 2.238 

Dsei Pin: 453 

Dsei Mp: 1.245 

Dsei  



 

51 

Dsei 
Manaus: 
2.300 

Manaus:3.104 

Detectar 100% dos 
sintomáticos 
respiratórios/SR nos 
07 Dsei da 
CORE/AM. 

Detectar dos 
sintomáticos 

Nº de 
SR 

detectad
o     98  

- 

10 423 0150 8743 A 

Implementação das ações de 
controle da tuberculose e 
hanseníase nas áreas 
indígenas Alcançar o percentual 

de 90% de cura dos 
casos de Tuberculose 
diagnosticados nos 
07 Dsei da 
CORE/AM. 

Alcançar  
percentual  

Percentu
al de 
cura 

registrad
o 

Cada dsei 
com 90% de 
percentual 

de cura 
registrado  

-    

Alcançar cobertura 
vacinal de 80% para a 
vacina Pólio Oral e 
tetravalente em 
crianças < 1 ano de 
idade nos 07 Dsei da 
CORE/AM. 

Cobertura vacinal 

Percentu
al de 

cobertur
a vacinal 
alcançad

o 

Cada DSEI 
com 

percentual 
mínimo de 

80% de 
cobertura 
vacinal 

alcançado  

- 

Alcançar, nos 07 Dsei 
da CORE/AM, 
cobertura vacinal de 
85% para a vacina 
Tríplice Viral e 
hepatite B em 
crianças de 1 – 4 
anos de idade; 

Cobertura vacinal 
Percentu

al de 
cobertur
a vacinal 
alcançad

o 

Cada DSEI 
com 

percentual 
mínimo 85% 
de cobertura 

vacinal 
alcançado  

- 

10 423 0150 8743 A Implementação das ações de 
imunização nas aldeias 

Alcançar 60,0% de 
pessoas com 
esquema vacinal 
completo nos 07 Dsei 
da CORE/AM.      

Esquema Vacinal 
Completo 

Percentu
al de 

cobertur
a vacinal 
alcançad

o 

Cada DSEI 
com 

percentual 
mínimo 60% 
de cobertura 

vacinal 
alcançado 

Dsei Javari: -
71% 

Dsei Ars: 60 % 

Dsei 
Mas:47,80% 

Dsei Arn: - 

Dsei Pin: 75,87 
% 

Dsei Mp: - 

Dsei 
Manaus:56,3%  
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10 423 0150 8743 A 
Implementação das ações de 
saúde mental para as 
populações indígenas 

Implementar as 
diretrizes de saúde 
mental, no Dsei Alto 
Solimões. 

diretrizes de 
saúde mental, 

Diretriz 

Implement
ada  01  01  

10 128 0016 4572 A 
Capacitação de Servidores 

Públicos Federais em Exercício 
na FUNASA.  

Servidores 
Públicos 

capacitados 

Servidor 
capacitad

o 

299 153 
254.242,00 128.443,55 

10 122 0750 2000 A 
Implantação do Programa de 
Controle Médico de Saúde 

Ocupacional - PCMSO  

ações do PCMSO 

 
Ações 

Implemen
tadas 

03 0 
20.000,00 2.183.724,5

0 

09 272 0089 0181 OP - - - - - - - 20.171,29 

 

* P = Projeto; A = Atividade; OP = Operações Especiais 
** Prioridade: 1/2/3/4 
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2.4.3 – Evolução de gastos gerais  

Quadro atendido no item 2.4.2 – Execução orçamentária.   

2.4.5 – Indicadores de desempenho  

Tendo em vista a necessidade de aprimoramento do processo de planejamento, bem 

como da institucionalização dos mecanismos e ferramentas que visam à melhoria da gestão, a 

Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação, de acordo com suas competências 

regimentais, vem adotando, desde 2008, um Modelo de Relatório de Avaliação. Optou-se por dar 

ênfase aos resultados alcançados pelas áreas finalísticas e de gestão da instituição, ou seja, nos 

eixos “Saneamento Ambiental, Saúde Indígena e Gestão”, optando-se pela construção de 

indicadores de desempenho que possibilitem avaliar as ações programadas e estabelecer 

parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade.  

O Relatório de Avaliação faz parte de um conjunto de estratégias que visam  o 

aperfeiçoamento e fortalecimento do processo de planejamento criado no âmbito da Funasa e 

veio numa tentativa de preencher a lacuna existente entre o momento de monitoramento e o de 

análise, e a comunicação dos resultados. 

Este instrumento gerencial foi elaborado visando avaliar os esforços empreendidos pela 

Core no alcance das metas definidas no Plano Operacional; demonstrar os resultados 

alcançados; subsidiar o processo de Prestação de Contas Anual e feitura do Relatório de 

Gestão, bem como possibilitar a correção de distorções na execução das ações.  

Em 2009, foi criado o Comitê de Planejamento e Monitoramento da Funasa pela Portaria 

nº 517, de 08 de maio de 2009, com o objetivo de elaborar e monitorar o Plano Operacional de 

2009, bem como avaliar os resultados alcançados e demonstrar o esforço empreendido para o 

alcance da missão institucional.  

Uma vez criado o Comitê de Planejamento e Monitoramento da Funasa, composto por 31 

membros com representação de todas as áreas técnicas da presidência, se iniciou a formação 

de um grupo de trabalho e procedeu-se a revisão do “cardápio” de indicadores propostos em 

2008 no Relatório de Avaliação. A iniciativa foi amparada e reforçada pela Portaria nº 202, que 

aborda, dentre outros assuntos, a necessidade de se estabelecer mecanismos (indicadores) 

capazes de medir o desempenho das coordenações regionais no tocante à execução das ações 

que estão sob sua responsabilidade. 

Foram realizadas oito reuniões ordinárias do GT de Indicadores, além das reuniões 

específicas agendadas com as diversas áreas envolvidas as quais contou com a participação 
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dos assistentes de planejamento das Core do RJ e PI, de forma continuada e de SC e RR de 

forma pontual, reforçando o compromisso de se manter uma construção coletiva dos 

instrumentos e ferramentas institucionais 

Os trabalhos foram iniciados buscando uma revisão doutrinária do tema “Indicadores”, a 

fim de pacificar o entendimento entre os membros do mencionado GT, homogeneizando e 

disseminando o conhecimento. Inicialmente procurou-se discutir os conceitos reunidos em 

quatro referências literárias. Foram elas: 

 

Manual de Avaliação do PPA, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão – MPOG; 

 

Manual de Avaliação na Administração Pública, de Paulo Roberto Motta; 

 

Modelo Gerencial na Administração Pública, de Fernando Luiz Abrucio 

(Cadernos da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP); 

 

Revista do Tribunal de Contas da União – TCU.   

Como frutos desses encontros, foram consolidados num único documento os conceitos 

necessários para o entendimento e preenchimento das informações orientadoras na revisão dos 

Indicadores do Relatório de Avaliação de 2008 e nos Indicadores do documento proposto na 

Supervisão Técnica Administrativa – STA, além de formulados novos Indicadores propostos 

pelas áreas técnicas.   

Desta forma foi elaborado o novo quadro de indicadores com as seguintes informações:  

 

Indicador: expressa o nome do indicador proposto considerando, a conceituação do 

termo; 

 

Finalidade: o que o indicador pretende expressar; 

 

Método de cálculo: a descrição da(s) variáveis que compõem o cálculo do indicador 

 

Tipo: qualificação do indicador dentre as seguintes categorias: eficiência, eficácia e 

efetividade; 

 

Fonte: origem dos dados considerados para a construção do indicador; 

 

Método de aferição: refere-se ao conjunto de técnicas utilizadas para mensurar os 

dados que constituirão a formula de cálculo. Ex: sistemas de informação 

 

Área responsável pelo indicador: identifica a área da Funasa responsável pela 

aplicação do indicador e a conseqüente produção da informação. 
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Dando continuidade a revisão do modelo de Relatório de Avaliação proposto em 2008, a CGPLA 

fechou o entendimento de que é mais oportuno que as Core trabalhem na produção de um 

documento que contemple a avaliação dos resultados e a comunicação desses em forma de 

Relatório Anual de Gestão; cuja estrutura estará calcada na forma e conteúdo proposto pela 

CGU. Ressaltando a importância da utilização dos indicadores para demonstrar o desempenho 

alcançado pela Funasa nos programas e ações que estão sob sua responsabilidade e o esforço 

empreendido para o cumprimento de sua missão institucional.         
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Indicadores da área de comunicação e educação em saúde  

Indicador Finalidade Fórmula de cálculo Tipo Fonte 
Método de 

aferição 

Área 
responsável 

pelo indicador 
Resultado 

2008 Meta 2009 Resultado 
2009 

0,41%  de 
aldeias 
beneficiadas 
com ações de 
Educação em 
Saúde 

Demonstrar a 
capacidade de 
realização de ações 
de educação em 
saúde nas aldeias 
indígenas  

 

Eficácia

 

Relatóri
os de 

monitora
mento 

das 
Ascom/
Core e 
Presi 

Análise 
dos 

relatórios 
técnicos e 

de 
monitora

mento 

Ascom 

Dsei 

  

- 

  

05 

Aldeias  

  

07 

Aldeias 

 

  Indicadores de saúde indígena 

Indicador Finalidade Fórmula de cálculo Ti
po Fonte Método de 

aferição 

Área 
responsável 

pelo indicador 
Resultado 

2008 Meta 2009 Resultado 
2009 

Percentual de 
Pessoas com 
Esquema 
vacinal 
completo (RA e 
STA) 

Desempenho 
(DE) 

Verificar o 
percentual de 
pessoas com 
esquema vacinal 
completo para sua 
faixa etária. 

 

Eficá
cia

 

Siasi 

Consolidação 
das 
informações 
do Siasi 

Desai 

Core 

Dsei 

  

65,7% 

 

Percentual 
mínimo 
60% de 

cobertura 
vacinal 

alcançado 

  

40,95% 
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Indicador Finalidade Fórmula de cálculo Ti
po Fonte Método de 

aferição 

Área 
responsável 

pelo indicador 
Resultado 

2008 Meta 2009 Resultado 
2009 

 Média 
percentual de 
crianças 
indígenas 
menores de 5 
anos com 
acompanhamen
to do estado 
nutricional  (RA 
e STA) (DE) 

Aferir o 
acompanhamento 
do estado 
nutricional de 
crianças indígenas 
menores de 5 anos 

  

(*)

 

Eficá
cia Sisvan 

Consolidaç
ão das 
informaçõe
s do Sisvan 

Desai 

Core 

Dsei 

   

21,5 

 
Cada Dsei 
com 52% 
das crianças 
acompanhad
as 1,40 

Numero de 
pessoas 
infectadas por 
malária na 
população 
indígena (RA) 

(DE) 

Demonstrar o nº de 
pessoas infectadas 
por malária na 
população indígena 

Nº de pessoas infectadas Eficá
cia 

Sivep - 
Malária 

Consulta a 
relatório do 
sistema 

Desai 

Core 

Dsei 

  

14.846 

casos 

Reduzir em 
15% o 
número de 
casos de 
malária da 
população 
indígena da 
Amazônia 
Legal 

  

16.218 
casos 

Incidência de 
tuberculose 
pulmonar BK+ 
na população 
indígena 

(RA e STA)(DE) 

Estimar o risco de 
um indivíduo vir a 
desenvolver 
Tuberculose BK+ 

Eficá
cia 

Siasi 

Consolidaç
ão das 
informaçõe
s do Siasi 

Desai 

Core 

Dsei 

 

Incidência 

1,41 

Detectar 
100% dos 
sintomáticos 
respiratórios/
SR nos 07 
Dsei da 
CORE/AM. 

 

Incidência 
de 37,66  

Coeficiente de 
mortalidade 
infantil na 
população 
indígena         
(RA e STA)  

Estimar o risco de 
morte dos nascidos 
vivos no 1º ano de 
vida 

 

Eficáci
a 

Siasi 

Consolida
ção das 
informaçõ
es do 
Siasi 

Desai 

Core  

Dsei  

 

Coeficiente 

50,0 

 

Reduzir 
em 5% 

 

Coeficiente 

19,35 



 

58  

  Indicadores de saneamento ambiental  

Indicador Finalidade Fórmula de cálculo Tipo Fonte 
Método de 

aferição 

Área 
responsável 

pelo 
indicador 

Resultado 
2008 Meta 2009 Resultado 

2009 

Percentual de 
sistemas de 
Abastecimento de 
água, em aldeias, 
com 
monitoramento da 
qualidade da água 
para consumo 
humano (DE) 

Medir o percentual 
de sistemas de 
abastecimento de 
água monitorado. 

  

Eficácia 

Planilha 
de 
acompan
hamen-
to  

Program
ação de 
acompan
hamento.

 

Planilha 
Acompanh
amento 
(Densp) 

E visita de 
acompanh
amento 
(Diesp) 

 

DENSP 

CORE 

   

- 

  

- 

  

52,73% 
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3. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2009 

Regime do Ocupante do Cargo Lotação Efetiva Lotação Autorizada Lotação Ideal 

Estatutários 

Próprios 363 - Não se aplica 

Requisitados 0 0 Não se aplica 

Celetistas 04 - Não se aplica 

Cargos de livre provimento 

Estatutários 0 0 Não se aplica 

Não Estatutários 03 07 Não se aplica 

Terceirizados 92 92 Não se aplica 

Total 425 99 Não se aplica 

 

QUADRO PRÓPRIO 

TIPOLOGIA Qtd. Vencimentos e 
vantagens fixas Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus) 
2007 1.057 8.908.065,33 403.720,08 19.779.299,53 2.254.886,01 6.150.934,71 
2008 1.076 9.591.907,30 509.218,09 16.961.744,44 2.507.673,52 4.037.283,68 
2009 991 19.676.909,12 497.900,93 5.007.665,77 5.388.644,70 2.734.950,96 

Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus) 
2007 0 - - - - - 
2008 0 - - - - - 
2009 04 263.181,32 24.724,32 - - - 

Cargo de Provimento em Comissão ou de Natureza Especial (sem vínculo) 
2007 
2008 
2009  

Os valores estão incluídos com os estatutários na coluna de retribuição porque não tem rubrica específica 

Requisitados com ônus para a UJ 
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2007 - 154.871,81 - - - - 
2008 - 80.236,85 - - - - 
2009 - 83.326,60 - - - - 

 
QUADRO TERCEIRIZADO 

Conservação e Vigilância Apoio Administrativo Atividades 
de Área-fim Estagiários Finalidade 

Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo 
2007 80 3.551.349,62 0 0 - 1.274.389,75 47 163.150,55 
2008 80 2.854.965,10 0 0 - 1.729.861,03 35 137.408,78 
2009 80 2.464.545,89 0 0 12 1.956.287,33 34 111.978,52 

  

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ÁREA-FIM NO EXERCÍCIO DE 2009 

  

Nível de Escolaridade Vigência do Contrato 
Médio Superior Nat. Contrato Empresa contratada 

(CNPJ) 
Início Fim AT EF AT EF 

Sit. 

E Nº 30/2009  26.989.350/0002-10  01/08/2009 27/01/2010 12 12 0 0 E 
Observação: 

  

Indicador Gerencial de RH  

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Tipo Fonte Método de 
Aferição 

Área 
Responsáv

el pelo 
Indicador 

Resultad
o 2008 

Meta 
2009 

Resultad
o 2009 

39,24% 
dos 
servidores 
em 
exercício 
na Funasa 

 

Conhecer 
os 
servidores 
que atuam  
na 
instituição 

Eficácia Siape Siape 
DEADM 
CORE - - - 
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4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU 
RECURSOS 

  

Não houve ocorrências no período.                          
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5. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E

 
OS SALDOS DE RESTOS 

A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

              

                                                                                                                             

Exercício: 2009     
Base: 22-JAN-2010      

Órgão da UG Executora            36211     

UG Executora           255004  - AMAZONAS  
Mês de Referência             DEZEMBRO     

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009  

Ano   
Inscrição de RP 

Processados

 

RP Processados 
Cancelados 

 

RP Processados 
Pagos 

 

RP Processados 
a Pagar 

 

RP não-
Processados 

Inscritos

 

RP não-
Processados 

Reinscritos

 

RP não-
Processados 

Cancelados

 

RP Não-
Processados 

Pagos

 

RP não-
Processados a 

Pagar

  

2007 2007  

 

53.013,32

 

0,00

 

51.078,97

 

1.934,35

 

0,00

 

455.608,25

 

-195.405,85

 

125.350,30

 

134.852,10

  

2008 2008  

 

1.632.337,62

 

-45,00

 

1.512.163,87

 

120.128,75

 

4.015.045,96

 

0,00

 

-1.501.544,50

 

2.513.501,46

 

0,00
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“NÃO SE APLICA” a natureza jurídica da UJ.  

7. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA 

  

Em conformidade com o Acórdão nº 650/2007 - TCU/Plenário houve determinação de suspensão de pagamento da 

contribuição. Ainda pelo Ofício 3.958/SPS/DEFIS, da Secretaria de Previdência Complementar, a Funasa está proibida de 

efetuar o pagamento da contribuição do plano de previdência complementar, e, por conseqüência, de realizar a ação 

orçamentária específica.  

8. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS FINANCIADOS COM 
RECURSOS EXTERNOS 

  

 “NÃO SE APLICA” a natureza jurídica da UJ. 

6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZADAS) NO 
EXERCÍCIO 
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9. RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS 

  
“NÃO SE APLICA” à natureza jurídica da Fundação Nacional de Saúde.      

“NÃO SE APLICA” à natureza jurídica da Fundação Nacional de Saúde.                 

10. OPERAÇÕES DE FUNDOS 
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11A. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE 
CONTROLE INTERNO  

 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Processo Anual de Contas da CORE/AMAZONAS 

Relatório de Auditoria/ Nota de Auditoria/Nota Técnica nº 224398  

Informação (027) 

Atendendo ao Relatório de Auditoria, 2º parte, subitem 3.1.2.1, informo que o suprimento 

de fundos em nome da Servidora Francivalda Rodrigues da Silva, CPF 597.338.022-04, 

processo 25120.009.030/2008-10, foi cancelado devido não haver tempo hábil para 

prestação de contas, motivo pelo qual a 2008NE901058 foi cancelada no SIAFI através 

da 2009NE000487 para regularização conforme solicitado.  

Constatação (034) 

Recomendação 001: Analisar criteriosamente as viagens e os trabalhos fora da 

sede que contemplem dias contidos em finais de semana, conforme o disposto no 

parágrafo 2º do art. 5º do Decreto nº 5.992/2006 

Providências a serem Implementadas: 

A Fundação Nacional de Saúde, no que se refere a pedidos de diárias e passagens 

utiliza desde 2008 o Sistema do Ministério do Planejamento, Sistema de Concessão de 

Diária e Passagens-SCDP,e seguindo as orientações contidas no Parágrafo 2º do artigo 

5º do Decreto nº. 5.992/2006, sob criteriosa análise da necessidade de viagens e os 

trabalhos fora da sede, no entanto é necessário reforçar que no estado do Amazonas os 

deslocamentos principalmente os aéreos e fluviais dependem da disponibilidade de 

prestadores de serviços, de forma que em alguns casos os deslocamentos são 

realizados em finais de semana e até feriados dependendo do trecho e do município 

para onde se realiza o deslocamento. Quando estes são em área indígena, a situação 

fica ainda mais agravada, pois as atividades desenvolvidas pelas equipes de Saúde 

Indígena são continuas, e contemplam várias comunidades indígenas havendo a 

necessidade de passarem finais de semanas viajando ou mesmo em pleno exercício 

funcional. 
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Todavia, considerando os questionamentos identificados no Relatório de Auditoria de 

que trata esse documento, torna-se imperioso registrar que as Autorizações de 

Processos de Pagamento de Diárias a servidores em objeto de serviço são solicitadas 

pelas chefias imediatas da Coordenação e Distritos, concedidas pelo Coordenador 

Regional e autorizadas, no caso instado, pela chefia do Distrito Sanitário Especial 

Indígena do Vale do Javari – DSEI / IVJA, localizado no município de Atalaia do Norte.  

De acordo com o procedimento interno Institucional, os Chefes de Distritos, são 

responsáveis pelo gerenciamento do Plano Interno (PI) de suas Unidades Gestoras, 

onde servidores daquela unidade operacionalizavam o Sistema Integrado de Passagens 

e Diárias – SIPAD, hoje Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP, 

habilitados com “senha” que lhe autoriza proceder à elaboração das 

Propostas/Consolidado de Concessão de Diárias, devidamente autorizado pelos Chefes 

dos Distritos, os quais são responsáveis pelas veracidades das informações.  

No caso em comento trata-se do servidor FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS – CPF 

320.977.192-87, que de acordo com o apontado realizou viagens cujo destino coincide 

com a cidade de origem do mesmo e que incluem finais de semana e/ou feriados. 

Naquela ocasião o referido servidor era lotado no DSEI de Tabatinga se deslocou ao 

DSEI de Atalaia do Norte a fim de prestar apoio administrativo em função da 

insuficiência de servidores. Vale ressaltar que aquele Distrito é o único da Coordenação 

do Amazonas que só existia um servidor do quadro da Funasa que era exatamente o 

chefe, onde constantemente solicitava o deslocamento de servidores não só da sede da 

Coordenação como também de outros Distritos, para prestarem apoio administrativo, 

sendo prontamente atendido. Os demais funcionários são contratados por Organização 

Não Governamental-ONG que mantém convênio com a Funasa para prestar assistência 

à saúde indígena.  

Legalmente o número máximo de diárias a ser concedidas por solicitação, não pode 

ultrapassar a 15. Dessa forma, considerando a grande demanda administrativa do 

Distrito do Vale do Javari e a insuficiência de servidores para executá-las, e para que os 

serviços não sofressem solução de continuidade, as diárias foram prorrogadas a partir 

do término da inicial, que poderia cair no final de semana ou feriado, uma vez que é 

mais vantajoso para a Administração prorrogá-las do que deslocar um servidor de 

Manaus até Atalaia do Norte e ainda ter que custear despesas com passagens aéreas. 

Nesse sentido, o entende -se não ter ferido o disposto no art. 5º, § 2º do Decreto nº 
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5.992/2006 uma vez que não houve má-fé, o que caracteriza ausência, de influência ou 

interferência de concessão de vantagem graciosa a rigor da norma vigente. 

Visando corrigir a distorção, providenciamos a transferência de comum acordo com o 

servidor para o Distrito do Vale do Javari, município de Atalaia do Norte, conforme 

Portaria nº 381, 29 de outubro de 2009, cópia anexa.   

Prazo: 20/12/2009 

Situação em: 15/11/2009  

Constatação (018) 

Recomendação 001: Demonstrar que a realização de Pregão presencial, ao invés 

do Pregão Eletrônico, não resultou em aquisição antieconômica dos bens ou 

serviços e que não comprometeu a efetividade da ação executada. 

Providencias a serem Implementadas: 

Justificativa conforme recomendação em anexo no Memorando nº. 27/CPL/CORE-AM.  

Constatação (019) 

Recomendação 001: Demonstrar que a falha apontada não resultou em aquisição 

antieconômica dos bens ou serviços e não comprometeu a efetividade da ação 

executada.   Após esta comprovação, providenciar a correção da falhas 

identificadas e providenciar capacitação do pessoal envolvido com a execução 

dos procedimentos licitatório. 

Providências a serem Implementadas: 

Justificativa conforme recomendação em anexo no Memorando nº 27/CPL/CORE-AM. 

Prazo: 20/12/2009 

Situação em: 05/10/2009  

Constatação (020) 

Recomendação 001: Observar o disposto na Lei  n.°8666/93 quanto à necessidade 

de  licitar,  abstendo-se   de   proceder   a   múltiplas  realizações  de   despesas 

por Dispensa  de Licitação para o mesmo objeto; 

Recomendação 002: Providenciar a capacitação do pessoal envolvido com o 

planejamento de compras da unidade; 

 Providencias a serem Implementadas:                                                                
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Providências a serem Implementadas: 

O exercício de 2008 se caracterizou por um período onde não ocorriam as realizações 

de procedimento licitatório, houve denúncias de despesas pagas sem que os serviços 

fossem executados, diárias graciosas, desvio de combustíveis, desaparecimento de 

materiais permanentes, etc., fatos para os quais estavam sendo gradativamente 

adotadas providências administrativas. Além disso, somado à insuficiência de servidores 

completamente desmotivados pelas constantes, violentas e constrangedoras invasões 

indígenas, havia ainda os agravantes das dívidas, onde nenhum fornecedor queria 

vender nem água à Funasa, não só na Coordenação como nos sete Distritos localizados 

nos municípios de: Tabatinga, Tefé, São Gabriel da Cachoeira, Lábrea, Manaus, Atalaia 

do Norte e Parintins, alegando a falta de pagamento de dívidas contraídas não só no 

exercício de 2008 como também de exercícios anteriores. Cabe ressaltar que cada 

Distrito é responsável pela atuação da Funasa em diversos outros municípios através de 

Pólos-Base, abrangendo todo o Estado do Amazonas cuja população indígena é a maior 

do Território Nacional, em torno de 130.000 índios. Foi realizado o levantamento da 

situação, resultando em um passivo de quase 3.000.000,00 (três milhões de reais). 

Solicitamos apoio da Presidência da Funasa, sendo prontamente atendidos, adotando 

as providências abaixo: 

1. Viabilizar recursos para quitar os débitos contraídos junto aos fornecedores 

tanto no exercício de 2008 como nos anteriores, visando o resgate da 

credibilidade da Funasa; 

2. Realizados os pagamentos aos fornecedores, orientados pela Auditoria da 

Funasa, para que não gerasse enriquecimento ilícito ao Governo Federal; 

3. Comunicado à Corregedoria da Funasa das irregularidades constatadas e 

solicitamos apuração de responsabilidade de quem deu causa pelas 

aquisições e/ou contratações sem o devido procedimento licitatório como 

também sobre as denúncias de pagamento de R$ 290.000,00 pelo serviço de 

recuperação de três lanchas sem que o mesmo tenha sido executado, diárias 

graciosas e desvio de combustíveis. A Corregedoria enviou imediatamente 

diversas Comissões de Sindicância compostas de servidores de outras 

Coordenações para apurar os fatos, gerando Processo Administrativo 

Disciplinar – PAD para alguns servidores, os quais estão respondendo. Esses 

processos estão em tramitação na Corregedoria da Funasa, em Brasília; 
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4. Adquirido, através de Atas de Registro de Preços realizadas pela Presidência 

e Coordenações de Roraima e Goiás, equipamentos e materiais permanentes 

como veículos, ambulâncias, rádios-fonias, motores de popa, barcos de 

alumínio, lanchas de madeira, microscópios, computadores, notebooks, 

impressoras, no-breaks, fac-similes, scaners, macas, camas, armários e 

demais equipamentos hospitalares e de escritório, condicionadores de ar, 

bebedouros, etc. Lamentavelmente, por ocasião da última invasão indígena 

ocorrida em Junho/2009, muitos desses materiais foram saqueados do prédio 

da Funasa, conforme veiculado na imprensa local, e está sendo apurado pela 

Polícia Federal e Ministério Público Federal.  

5.  Realizado processos licitatórios sob a modalidade Pregão Presencial e 

Eletrônico em todos os DSEI’s, para aquisição de gêneros alimentícios 

perecível e não perecível, limpeza, pão, passagens fluviais, materiais de 

construção para reforma de Pólos-Base, serviços de hospedagem para 

indígenas participarem de cursos de capacitação, microscopista, etc, 

regularizamos contratos de aluguel de imóveis para instalação de Casais e 

Casa de Apoio aos portadores de Hepatites do Vale do Javari, e outros; 

6. Providenciados cursos de capacitação aos servidores nas áreas de licitação, 

fiscal de contrato, sistemas SIASG, SIAFI, SCDP, informática básica e 

avançada. Convocamos dois servidores de cada Distrito para participarem de 

força-tarefa na instrução de processos licitatórios na sede da Coordenação, 

onde deveriam trazer seus processos para aprender na prática os 

procedimentos administrativos. Resumindo, envidamos todos os esforços para 

fazer a Funasa funcionar.     

Quanto as despesas realizadas sem procedimento licitatório, a mesmas foram 

autorizadas para pagamento para que não configurasse enriquecimento ilícito do 

Governo Federal, todavia com a ressalva de apuração de responsabilidades de quem 

deu causa, fato que está sendo providenciado pela Corregedoria da Funasa, bem como 

adoção de providências administrativas para que não haja reincidência. 

1.2.2 Prazo: 30/11/2009 

1.2.3 Situação em: 29/09/2009  

Constatação: (023) 
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Recomendação 001: Providenciar a correção das falhas identificadas e 

providenciar a capacitação do pessoal envolvido com a execução dos contratos, a 

fim de que seja cumprida a Lei de Licitações e Contratos Administrativos; 

Providencias a serem Implementadas: 

No exercício de 2008, por ocasião do Levantamento de Necessidades de Capacitação 

para a composição do Plano Anual de Capacitação/PAC, elaborado anualmente pela 

Divisão de Recursos Humanos da Coordenação Regional, foram identificadas pela atual 

Administração a necessidade de capacitar os profissionais que atuam no Setor de 

Logística em execução de Contratos e Planejamento de Compras, dessa forma foram 

solicitados cursos de curta duração que tratassem de temas como Compras no Setor 

Público – Gerenciamento de Contratos de terceirização e de prestação de contas e 

Curso Integrado de Normas e Procedimentos em Vigor sobre Licitações, Serviços, 

Terceirização, Informática e Pregão. Essas temáticas estão em consonância com as 

recomendações do TCU e visam primordialmente estabilizar o funcionamento 

institucional. Até a presente data as capacitações não ocorreram por problemas 

administrativos, mas os processos de Capacitação já se encontram elaborados e 

contemplam em sua totalidade 09 servidores, sendo 02 deles lotados na seção de 

Logística da Core e as outras sete vagas serão para servidores que atuam da Seção de 

Administração dos Dsei’s que compõem a Core.  

1.2.2 Prazo: 30/11/2009 

1.2.3 Situação em: 29/09/2009  

Constatação: (024) 

Recomendação: Instituir controles a adequados para supervisão dos documentos 

fiscais no recebimento das mercadorias.  

Providencias a serem Implementadas: 

Setor responsável não se manifestou sobre a Recomendação 

Prazo:  _______/_______/________ 

Situação em:  _______/_______/________  

Constatação: (033) 

Recomendação: 001  
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Acompanhar o período de vigência dos convênios, a fim de evitar situações em 

que existam saldos nas contas contábeis "A APROVAR" e "A COMPROVAR", 

mantendo atualizada a situação dos convênios com vigência expirada. 

Providencias a serem Implementadas:  

Assessoria responsável não se manifestou sobre o caso. 

Prazo:  _______/_______/________ 

Situação em:  _______/_______/________  

Constatação: (031) 

Recomendação 001: 

Manifestar-se em relação às pendências verificadas, no sentido de apurar as 

ocorrências observadas na aplicação de recursos federais repassados ao 

Município de Novo Ayrão /AM por intermédio do Convênio Estadual nº 13/2002, 

recursos esses oriundos do Convênio Federal nº 80/2001, conforme descrito no 

Acórdão nº 1475/2007 – TCU – Segunda Câmara, de 14/06/2007. 

Providencias a serem Implementadas: 

Conforme informado aos analistas da CGU, o processo encontra-se na Coordenação 

Geral de Convênios – CGCON da Funasa, em Brasília, sob o impasse dos técnicos se 

recusarem a emitir pareceres técnicos de aprovação ou não do convênio, em função de 

não terem acompanhado sua execução física e nem delegaram competência para os 

técnicos da Coordenação do Amazonas acompanhar, tornando-se inviável a realização 

da análise financeira. Nesse sentido, solicito que inste diretamente a Presidência da 

Funasa para o cumprimento da determinação do referido Acórdão, até porque, nem a 

própria Coordenação do Amazonas tem como emitir os pareceres técnicos uma vez que 

não acompanharam a execução física do convênio, conforme já manifestado pelos 

técnicos da Divisão de Engenharia.    

Prazo:  _______/_______/________ 

Situação em:  _______/_______/________ 

                     

Recomendação 002:  

Atender integralmente os Acórdãos descritos abaixo: 
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Acórdão 1.599/2008 – Segunda Câmara (DOU 10/06/2008), ITEM 3: A 

Funasa/Am, não apresentou documentos comprobatórios de instauração de 

TCE quanto aos convênios citados. 

Providencias a serem Implementadas: 

Cópias de Portarias anexas: 

Portaria nº 262, de 07 de dezembro de 2007; 

Portaria nº 166, de 15 de agosto  de 2008; 

Portaria nº 170, de 15 de agosto  de 2008; 

Portaria nº 171, de 15 de agosto  de 2008. 

Prazo:  _______/_______/________ 

Situação em:  _______/_______/________  

 

Acórdão 2870/2008, Primeira Câmara, não informou as providencias 

adotadas para dar cumprimento a determinação. 

Em cumprimento à determinação, informo que a solicitação foi atendida ainda no exercício de 

2009 conforme ofício n° 61/2009/DIREH/CORE-AM anexo, e pode ser constatado em fichas 

financeiras comprobatórias também anexas.   
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11B. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU

   
Item

 
Acórdão/ 

Decisão 

Comunicação 
Expedida  

Recomendação/Determinação Área 
Responsável 

Providência adotadas Situação 

01 402/2009     Oficio N° 
2007/09-TCU 
/SECEX-MT 

9.2.13 – adote as medidas necessárias a plena 
funcionalidade dos postos já construídos e que se 
encontram fechados, a exemplo dos de Bananal 
e Vera Cruz no Dsei Alto Rio Solimões, nos 
termos dos artigos 39 e 145 do Decreto nº 
93.872, de 23 de dezembro de 1996. 

DSEI ALTO RIO 
SOLIMÕES 

Os postos descritos na recomendação 
passaram a funcionar em outubro/2009, 
com a capacidade estrutural e técnica 
correspondente ao nível de referencia do 
mesmo. O atraso no funcionamento foi 
decorrente de razoes orçamentárias, 
solucionadas no período já citado. 

Recomenda
ção 

atendida 

02 6327/2009 Comunicação 
Processual 
Processo 
014.203/2009, 
controle 15098-
TCU/Sefip 

9.5.1 – com fundamentos nos Arts.71, inciso IX 
da Constituição Federal e 262 do regimento 
interno desta Corte, faça cessar o pagamento 
decorrente do ato concessório impugnado (...); 

Comunique o interessado (...); 

Orientar a unidade de Origem que, nos termos do 
Art. 262, § 2º do regimento interno (...);  

DIVISÃO DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

Realizada recontagem de tempo de 
serviço acrescentando a LPA, e foi 
verificado que o tempo de serviço para 
aposentadoria estava correto, então foi 
solicitado nova avaliação ao Órgão de 
Controle. 

Recomenda
ção 

contestada 

03 5951/2009  

- 

9.4 – determinar à FUNASA/Am que oriente seus 
gestores para que evitem atestar documentos 
que não tenham sido conferidos pelos 
supervisores diretos;  

DIVISÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO  

-  - 

04 4960/2009  

Oficio Nº 
1298/2009-
TCU/SECEX-
AM  

9.2- determinar à  CORE-AM, (....) encaminhe ao 
TCU informações finais relativas à execução do 
convenio EP 0229/2006 (siafi 569537) firmado 
com o município de Uarini/Am (...), as correções 
adotadas para a correção dos problemas 
identificados ou para instauração de TCE;   

DIVISÃO DE 
ENGENHARIA E 
SAUDE PÚBLICA 

E CONVENIOS  

Processo encaminhado para Instauração 
de Tomada de Contas Especiais.  

Recomenda
ção 

atendida 
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12. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, 
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO 
PRATICADOS NO EXERCÍCIO 

  

Atos Quantidade Registrados no SISAC 
Quantidade 

Admissão 04 04 

Desligamento 0 0 

Aposentadoria 26 26 

Pensão 15 15 

 

Observação: A Unidade mantém o controle dos julgamentos do TCU sobre atos de admissão, 
desligamento, aposentadoria e pensões.                         
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13. REGISTROS ATUALIZADOS NOS SISTEMAS 
SIASG E SICONV 

   

Declaração da área responsável, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº 11.768, de 14 
de agosto de 2008.                                        
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Declaração - SICONV     

Eu, Worney Amoedo Cardoso, Coordenador Regional da Fundação Nacional de Saúde 

no Estado do Amazonas, declaro, em observância ao item 13 do Relatório de 

Gestão/2009, que os convênios relativos aos recursos de natureza voluntária ainda não 

estão sendo geridos via Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e 

Termos de Parceria – SICONV.     

Manaus, 30 de março de 2010  

_____________________ 

Worney Amoedo Cardoso 
Coordenador Regional da FUNASA/AM        
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Declaração – SIASG  

Eu, Worney Amoedo Cardoso, Coordenador Regional da Fundação Nacional de Saúde 

no Estado do Amazonas, declaro, em observância ao item 13 do Relatório de 

Gestão/2009, que as informações referentes a contratos firmados, estão disponíveis e 

atualizadas no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG, conforme 

estabelece o art. 19 da Lei nº. 11.768, de 14 de agosto de 2008.    

Manaus, 30 de março de 2010  

_____________________ 

Worney Amoedo Cardoso 
Coordenador Regional da FUNASA/AM             
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14. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA 
CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO 

QUADRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 
Credor Inscrição (Saldo Inicial) Movimento 

Devedor 
Movimento 

Credor UG 
Denominação CNPJ/CPF Data Valor Valor Valor 

Saldo Final 
em 

31/12/09 
255004

 

Renato R. Batista 00579750000160 01/01/2009 120.649,38

 

120.649,38

 

120.649,38

 

- 

 

Rudary P.Serv.do Amazonas 00984730000174 01/01/2009 54.215,06

 

54.215,06

 

54.215,06

 

- 

 

Juruá Comb. E Navegação Ltda 02141860000251 01/01/2009 103.383,50

 

103.383,50

 

103.383,50

 

- 

 

Simões Comercio e Repres. 01917005000146  1.390,00

 

1.390,00

 

- 1.390,00

  

Vivo S.A 02449992036436 01/01/2009 544,35

 

544,35

 

- 544,35

  

Mir Imp. e Exportação Ltda 03341024000100 01/01/2009 3.468,00

 

3.468,00

 

- 3.468,00

  

HD Com. de Produtos p/ Saude 03873104000107 01/01/2009 3.117,50

 

3.117,50

 

3.117,50

 

- 

 

Aldrim Santos Silva - ME 04062468000161 01/01/2009 29.818,70

 

29.818,70

 

29.818,70

 

- 

 

NACK Comercial Ltda 04206020000174 01/01/2009 18.541,95

 

18.541,95

 

18.541,95

 

- 

 

M C do R Batista 04451477000144 01/01/2009 2.973,75

 

2.973,75

 

2.973,75

 

- 

 

DARWIN R Perea Filho Comercio

 

04802870000135 01/01/2009 14.255,00

 

14.255,00

 

14.255,00

 

- 

 

Comercial Monterrey Ltda 04944302000179 01/01/2009 2.989,00

 

2.989,00

 

2.989,00

 

- 

 

CTA – Cleiton Táxi Aéreo Ltda 04984400000130 01/01/2009 5.297,18

 

5.297,18

 

- 5.297,18

  

GIUSEPPE Módica 
Amore Neto - ME  

05487855000374 01/01/2009 46.978,50

 

46.978,50

 

46.978,50

 

- 

 

José Adalzizo Silva Pires 05672974000135 01/01/2009 1.344,00

 

1.344,00

 

1.344,00

 

- 

 

M B Comercio de  Alimentos E 
PR 

06308933000127 01/01/2009 42.329,65

 

42.329,65

 

42.329,65

 

- 

 

Rosana Escocio de Lira 08959346000123 01/01/2009 4.024,05

 

4.024,05

 

- 4.024,05

  

Player Centro Oeste Distribuidora

 

06916630000197 01/01/2009 863,00

 

863,00

 

863,00

 

- 

 

C R Piva Comercio de Material  06992875000101 01/01/2009 30.500,00

 

30.500,00

 

30.500,00

 

- 

 

Megatrol Comercio de Maquinas  07426047000160 01/01/2009 2.800,00

 

2.800,00

 

2.800,00

 

- 

 

Utrafarma Com. de Produtos 
Farmacêuticos 

07555491000186 01/01/2009 136.879,76

 

136.879,76

 

136.879,76

 

- 

 

M D S LOFIEGO   07688438000153 01/01/2009 23.457,84

 

23.457,84

 

23.457,84

 

- 

 

J C SCHUNEMANN 07693196000196 01/01/2009 52.808,70

 

52.808,70

 

52.808,70

 

- 

 

Francisco Silva do Amor Divino 077022802-04 01/01/2009 7.950,00

 

7.950,00

 

7.950,00

 

- 
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Sandra Maria H Gimaqee - ME 07932511000190 01/01/2009 2.570,00

 
2.570,00

 
2.570,00

 
- 

 
Gazil Com e Serviços de Cons 07937202000103 01/01/2009 10.195,66

 
10.195,66

 
10.195,66

 
- 

 
J W Produtos Aliment. Ltda - ME 07943795000110 01/01/2009 41.127,08

 
41.127,08

 
41.127,08

 
- 

 
Jorge de Oliveira Costa – ME 08255121000196 01/01/2009 43.432,08

 
43.432,08

 
43.432,08

 
- 

 
Rizania Tenazor Ferreira –  
ME 

08283858000112 01/01/2009 138.416,00

 
138.416,00

 
138.416,00

 
- 

 
A C de Araújo Distribuidora - ME 08854039000188 01/01/2009 45.588,61

 
45.588,61

 
45.588,61

 
- 

 

Maria Socorro da Silva – ME  08955920000175 01/01/2009 9.999,96

 

9.999,96

 

9.999,96

 

- 

 

H C P Comercio de Mat.de 
Construção 

09403988000104 01/01/2009 16.000,20

 

16.000,20

 

16.000,20

 

- 

 

Maria Auxiliadora Martins Rocha     099304502-20 01/01/2009 8.230,00

 

8.230,00

 

8.230,00

 

- 

 

Emp.Brasil de Telecomunicação               15406 01/01/2009 488,21

 

488,21

 

488,21

 

- 

 

Nazareno Andrade Bichara 15799679000106 01/01/2009 8.260,00

 

8.260,00

 

8.260,00

 

- 

 

Nazareno A. Bichara 15799679000189 01/01/2009 43.982,00

 

43.982,00

 

43.982,00

 

- 

 

V C de Oliveira e Cia Ltda - ME 22768469000108 01/01/2009 185.727,40

 

185.727,40

 

185.727,40

 

- 

 

Pereira e Dantas Ltda 23031008000110 01/01/2009 7.388,90

 

7.388,90

 

7.388,90

   

Telemar Norte Leste S/A 33000118000179 01/01/2009 21.573,08

 

21.573,08

 

21.573,08

 

- 

 

Emp. Brás de Telecomunicação 33530486000129 01/01/2009 4.344,50

 

4.344,50

 

4.344,50

 

- 

 

Manoel Duarte Comapa     338078762-00 01/01/2009 6.300,00

 

6.300,00

 

6.300,00

 

- 

 

Wanderley Pinheiro Nunes     344539382-68 01/01/2009 3.700,00

 

3.700,00

 

3.700,00

 

- 

 

Auto Peças Tabatinga Ltda 33516260000136 01/01/2009 128.973,50

 

128.973,50

 

128.973,50

 

- 

 

Associação dos Taxistas Fluviais 34545665000100 01/01/2009 60.800,00

 

60.800,00

 

60.800,00

 

- 

 

  M do S P Neves    Massulo  34590646000198 01/01/2009 4.466,18

 

4.466,18

 

4.466,18

 

- 

 

Armindo Ramos da Silva     516411162-34 01/01/2009 5.000,00

 

5.000,00

 

5.000,00

 

- 

 

Raimundo Freitas Rodrigues     445698742-15 01/01/2009 19.648,00

 

19.648,00

 

19.648,00

 

- 

 

Editora NDJ Ltda 54102785000132 01/01/2009 11.860,00

 

11.860,00

 

11.860,00

 

- 

 

Edson Melo de Souza     587461532-68 01/01/2009 2.000,00

 

2.000,00

 

2.000,00

 

- 

 

C.M. da Graça & Cia Ltda 63657241000127 01/01/2009 149.043,32

 

149.043,32

 

38.235,80

 

110.807,52

  

Sebastião Figueira Gomes     680132802-68 01/01/209 2.000,00

 

2.000,00

 

2.000,00

 

- 

 

Tropical Trading Imp. e Exp 72639040000199 01/01/2009 31.150,00

 

31.150,00

 

31.150,00

 

- 

 

Dentaria e Dist. Hospitlar 91083212000135 01/01/2009 49,52

 

49,52

 

49,52

 

- 

 

Total 

 

1.722.893,07

  

1.722.893,07

  

1.597.361,97

  

125.531,10
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15. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 

   
Declaração do contador responsável pela unidade jurisdicionada atestando que 

os demonstrativos contábeis (Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a 

Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei nº 4.320, de 17 de março 

de 1964).                                     
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16. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU GRUPO 
DE UNIDADES AFINS 

   

“NÃO SE APLICA” à natureza jurídica da Fundação Nacional de Saúde.                

WORNEY AMOEDO CARDOSO 

Coordenador Regional do Amazonas   

JOSILANE INUMA FERREIRA 

Assistente Técnica de Planejamento         
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