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1. IDENTIFICAÇÃO 

    
Tabela 1 – Dados Identificadores da Unidade Jurisdicionada  

Poder / Órgão de Vinculação ou 
Supervisão 

Executivo / Ministério da Saúde 

Nome completo unidade e sigla 
Coordenação Regional da Fundação Nacional de 
Saúde no Estado do Pará / Core Pará 

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  
Av. Visconde de Souza Franco, 616 – Reduto  CEP: 
66.053-000  Belém/Pa 

Telefones de contato 
(91) 3202-3710/ 3202-3720/3202-3705/3202-
3715   Fax: (91) 3202-3773 

Endereço da página institucional ns 
internet e endereço eletrônico 

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

 

/ 
corepa.asplan@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 da UJ titular do relatório 255014/36211 
Código das UJ abrangidas Não consolida outras unidades 
Unidades gestoras utilizadas no SIAFI Fundação Nacional de Saúde – Pa 255014 

                   

http://www.funasa.gov.br/corepa.gab@funasa.gov.br
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Tabela 2 – Qualificação do Coordenador Regional  

Nome do Coordenador Regional Florivaldo Vieira Martins 
População do Estado 7.397.238* 
Nº. de Municípios abrangidos pela CORE 137   (95,1% do total de municípios) 
População Indígena do Estado 20.185** 
* Estimativa IBGE em 01.07.09 
** Sítio eletrônico da Funai em 28.01.2010   

Tabela 3 – Qualificação do Dsei Altamira         

Fonte: Dsei Altamira – 01.02.2010 

Tabela 4 – Qualificação do Dsei Guatoc  

Fonte: Dsei Guatoc – 29.01.2010   

Tabela  5 – Qualificação do Dsei Kaiapó  

Fonte: Dsei Kaiapó/ 12.02.2010  

Tabela 6 – Qualificação do Dsei Tapajós 

Fonte: Dsei Tapajós – 01.02.2010       

Nome do Dsei Distrito Sanitário Especial  Altamira 
População Indígena abrangida pelo Dsei 2.474 indígenas 
Número de Pólos-Base 01 
Número de Casai 01 
Número de Aldeias 18 
Etnias Indígenas 10 

Nome do Dsei Distrito Sanitário Especial  Indígena  Guamá-Tocantins 
-  Guatoc 

População Indígena abrangida pelo Dsei 6.969 indígenas 
Número de Pólos-Base 08 
Número de Casai 05 
Número de Aldeias 67 
Etnias Indígenas 34 

Nome do Dsei Distrito Sanitário Especial  Indígena  Kaiapó  
População Indígena abrangida pelo Dsei 4.303 indígenas 
Número de Pólos-Base 04 
Número de Casai 06 
Número de Aldeias 40 
Etnias Indígenas 01 

Nome do Dsei Distrito Sanitário Especial  Indígena Rio Tapajós  
População Indígena abrangida pelo Dsei 8.891  indígenas 
Número de Pólos-Base 11 
Número de Casai 03 
Número de Aldeias 110 
Etnias Indígenas 06 
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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICAS 

 
2.1. Responsabilidades I nstitucionais - Papel da Unidade na execução das 
políticas públicas   

A Missão Institucional da Funasa textualmente é “Realizar ações de saneamento 

ambiental em todos os municípios brasileiros e de atenção integral à saúde indígena, 

promovendo a saúde pública e a inclusão social, com excelência de gestão, em 

consonância com o SUS e com as metas de desenvolvimento do milênio”. 

A Funasa é um órgão executivo do Ministério da Saúde responsável em promover a 

inclusão social mediante ações de saneamento bem como é responsável pela promoção e 

proteção à saúde dos povos indígenas.   

O processo de inclusão social se verifica através de ações que objetivam a 

prevenção e controle de doenças e agravos ocasionados pela ausência ou inadequação de 

saneamento básico em municípios com população de até 50 mil habitantes e áreas de 

interesse especial como assentamentos, remanescentes de quilombos e reservas 

extrativistas.  

Como Unidade Descentralizada da Funasa o papel da Coordenação Regional do 

Pará - Core Pará, Classe A, compete “... coordenar, supervisionar e desenvolver as 

atividades da Funasa, nas suas respectivas áreas de atuação”. 

A área de Saneamento Ambiental é desenvolvida pela Diesp/ Divisão de Engenharia 

de Saúde Pública que tem por objetivo coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar as 

suas atividades no âmbito da Core através de, entre outras atividades, apoio técnico á 

programas e ações de saneamento desenvolvidas por órgãos municipais e estaduais; 

acompanhar e supervisionar obras realizadas com transferências de recursos da Funasa. 

Estas ações atingem, tanto comunidades indígenas quanto não indígenas e quilombolas.  

Assim como ocorreu com o ano anterior, em 2009 as ações foram desenvolvidas 

em municípios com população inferior a 50.000 habitantes (Censo 2000) e de acordo com 

critérios sociais, epidemiológicos e sanitários (Portaria 727/2007 de 24.07.2007), voltadas 

para o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC estabelecido pelo governo federal. 

Para a composição deste relatório, quanto a área de Saneamento Ambiental utiliza-se 08 

indicadores de desempenho, tais como: percentual de execução física de obras de 

abastecimento de água com recursos do PAC, percentual de execução física de obras de 
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esgotamento sanitário com recursos do PAC, percentual de aldeias com sistema de 

abastecimento de água implantado com recursos do PAC, percentual de aldeias com 

tratamento de água implantado com recursos do PAC, percentual de sistemas de 

abastecimento de água, em aldeias, com monitoramento da qualidade da água, 

Percentual de comunidades remanescentes de quilombo com sistema de abastecimento de 

água implantado com recursos do PAC, percentual de domicílios com Melhorias Sanitárias 

Domiciliares implantadas com recursos do PAC e percentual de domicílios com melhoria 

habitacional para o controle da doença de Chagas. 

A Saúde Indígena é responsabilidade da Funasa, é ela que faz a gestão do 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena articulado com o SUS. A Coordenação Regional 

tem em sua estrutura, para atuar nesta área o Núcleo de Acompanhamento e 

Assessoramento das Ações de Saúde Indígena e Saneamento – Nuasis, responsável, entre 

outras competências, pelo monitoramento das ações de saúde desenvolvidas pelos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), Dsei Altamira, Dsei Guamá-

Tocantins/Guatoc, Dsei Kaiapó e Dsei Rio Tapajós, unidades organizacionais da Funasa 

que atual em áreas delimitadas por vários municípios, havendo caso em que este território 

alcança municípios de outro Estado da Federação.  

Em 2009, Os Dseis atenderam 22.637 índios, conforme informação dos próprios 

Dseis. Comparando este número com a população estimada pela Funai no Estado do Pará 

– 20.185 índios (sítio eletrônico da Funai) Há uma discrepância, mas isso se deve ao fato 

de que os indígenas atendidos não são apenas do nosso Estado, o Dsei Guatoc atende 

indígenas do Estado do Maranhão.   

Comparando o total de indígenas atendidos em 2009 em relação a população 

atendida em 2008 houve um crescimento de 4,4%. Este crescimento confirma a melhoria 

na qualidade de vida dos povos indígenas das 51 etnias atendidas (ver Quadro VI).  

 Os Dseis são os espaços de execução das ações que visam à promoção, proteção e 

recuperação da saúde da população indígena. Estes Distritos tem sob sua 

responsabilidade um determinado território mantendo uma organização hierarquizada dos 

serviços de saúde. São subdivididos em Pólos Bases, exceto Dsei Altamira que tem apenas 

01 pólo, nos quais se encontram as equipes multidisciplinares que fazem o atendimento 

primário e a saúde bucal nas aldeias.  

O Pólo Base é a primeira referência para os Agentes Indígenas de Saúde – AIS – 

que atuam nas aldeias, eles se localizam geralmente em municípios de referência, mas há 
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casos em que se situam na própria comunidade indígena, como ocorre no Dsei Rio 

Tapajós. 

As situações de saúde que requerem consultas e exames de média e alta 

complexidade são realizadas na rede credenciada do SUS podendo ser necessário 

remanejar o doente para municípios que detenham os recursos necessários. Neste caso o 

papel das CASAIS – Casa de Apoio à Saúde do Índio, é fundamental.  Estas casas, de 

acordo com o regimento, recebem pacientes e seus acompanhantes encaminhados pelos 

Dseis. Alojar, alimentar pacientes e acompanhantes, em alguns casos famílias inteiras, 

durante todo o período do tratamento médico, acompanhar pacientes nas consultas, 

exames subsidiários e internações hospitalares, prestar assistência de enfermagem aos 

pacientes pós-hospitalização e em fase de recuperação, fazer a contra-referência com os 

Pólos Bases e articular o retorno dos pacientes e acompanhantes as aldeias de origem, 

após a alta, são funções que desenvolvidas pelas CASAIS, que demonstram que o papel 

dos Dseis é também administrativo e logístico, sendo o apoio da sede -  Core Pará -  

fundamental em todo este processo.  

Para desenvolver este trabalho cada Dsei conta com sua Equipe Multidisciplinar, 

definida pela Portaria 1.163/99 e que deve ser composta pelas seguintes categorias: 

médico, dentista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agente indígena de saúde.   

Em 2009, por força da Portaria nº 293, de 27.04.2008, que estabelece critérios 

para celebração de convênios com órgãos governamentais e não governamentais voltados 

para a execução das ações de atenção à saúde indígena foram realizados vários processos 

de chamamento público nos quatro Dseis, no entanto, o Dsei Tapajós não conseguiu 

estabelecer parceria com as instituições interessadas, por conta de falta de condições que 

as habilitasse a participar do processo. Assim o Dsei executou suas atividades com os 

recursos humanos disponíveis, o que não quer dizer suficiente, provocando alguns 

resultados negativos no seu desempenho.  

Observamos que este relatório contem informações de subações vinculadas aos 

Programas 0016 – Gestão da Política de Saúde – Ação 4572 – Capacitação de Servidores 

Públicos em Processo de Qualificação e Reclassificação e Programa 0750 – Apoio 

Administrativo através das ações 2004     

As informações contidas neste Relatório advem dos instrumentos Monitoramento do 

Plano Operacional 2008, Relatório extraído do Plamsus, informações expedidas dos 
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diversos setores da Coordenação e Relatórios sobre situação orçamentária descentralizada 

a Core Pará expedida pela CGOFI/Presi.                              
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2.2. Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais  

          A atuação da Funasa, no Pará tem, a cada ano melhorado seu desempenho, 

embora modestamente. A Core Pará, em 2009, buscou garantir a prestação de assistência 

à saúde das populações indígenas assistidas pelos quatro Distritos Sanitários Especiais 

Indígenas, através das ações estabelecidas como fundamentais para o alcance de 

resultados de impacto positivo na saúde dos povos atendidos pelos Dseis da Abrangência 

da Core.   

Nesta área a Core Pará está contida dentro do programa 0150 - Proteção e 

Promoção dos Povos Indígenas, na qual se desenvolveram ações que foram 

operacionalizadas pelos Dseis através de subações. A ação 8743 - Promoção, Vigilância, 

Proteção e Recuperação da Saúde Indígena é desenvolvida através da implementação das 

seguintes subações: Imunização, controle da Tuberculose, controle da Malária e Saúde da 

mulher e da Criança. Esta ação é desenvolvida também através da implementação de 

outras subações que também concorrem para a melhoria na qualidade de vida da 

população atendida tais como DST/AIDS, saúde bucal e Assistência Farmacêutica. A 

subação Capacitação de Profissionais da área de Saúde foi incluída no Plano Operacional 

desde 2008. Outra subação incluída em 2008 diz respeito a  Promoção da Educação em 

Saúde. Algumas subações continuam sendo desenvolvidas em alguns Dseis considerados 

prioritários pela Presidência da Funasa, tais como: implantação de ações de biossegurança 

(Dsei Altamira e Dsei Rio Tapajós), Implantação da Vigilância Ambiental e fatores 

biológicos (Dsei Altamira e Kayapó).  

A ação 6140 - Vigilância Alimentar e Nutricional continua sendo implementada 

através da subação de mesmo nome.   

Em 2009 as subações desenvolvidas pela Core Pará estão sendo monitoradas 

através do Plamsus – Sistema de Planejamento, Orçamento e Monitoramento das Ações 

do SUS - desde setembro de 2009 quando técnicos da Core e dos Dseis passaram por 

treinamento no sentido de inserir o Plano Operacional 2009 e fazer o monitoramento. Este 

procedimento tem facilitado a elaboração deste instrumento.  

Uma das estratégias adotadas pela Funasa - transferências de recursos financeiros 

mediante convênios junto a Prefeituras Municipais e Organizações Não Governamentais – 

sofreu modificação com o estabelecimento da Portaria Funasa nº 293, de 27.04.2008. Esta 

situação atualmente está assim configurada: Dsei Altamira mantêm 01 Convênio – 
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Prefeitura Municipal; Dsei Guatoc - 04; Dsei Kaiapó - 01; e Dsei Tapajós está atuando de 

forma direta.  

O aspecto geográfico do Estado colabora para que os resultados alcançados sejam 

mais lentos e o seu custo oneroso, considerando que, a título de exemplo, realizar 

qualquer atividade administrativa de aquisição de qualquer serviço ou aquisição de bem 

trás demandas adversas, haja vista, a falta de infraestrutura nos municípios onde estão 

localizados os Distritos. A participação da Core tem sido fundamental na realização das 

atividades meio com o objetivo de possibilitar a realização das atividades fim.  

Uma outra estratégia que continua sendo adotada para que a Saúde Indígena seja 

executada refere-se ao seu financiamento através do Fator de Incentivo da Atenção 

Básica (IAB – PI) Incentivo da Atenção Especializada aos Povos Indígenas (IAE – PI) que 

atualmente é regulamentado pela Portaria Ministerial nº 2656 de 17.10.2007 23.06.06.  

Quanto a área de Saneamento Ambiental a Core Pará através de sua Divisão de 

Engenharia de Saúde Pública, embora com muitas dificuldades, conseguiu realizar um 

maior número de visitas técnicas e aprovação de projetos, no entanto estes não são os 

indicadores aferidos e sim obras implantadas. Mas, ainda assim, o desempenho na área de 

Saneamento Ambiental pode ser considerado bom. Os produtos das subações são obras 

que devem ser implantas mediante transferência de recursos aos convenentes que em sua 

maioria, não tem capacidade técnica para desenvolvê-los.  O número de Termos de 

Compromisso em relação ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) assinados em 

2009 foram 77, com 04 aprovados pela Core, os demais estão em processo de análise. 

Quanto aos assinados em 2008 a Core aprovou 75,72% dos 103 Termos de Compromisso 

assinados e destes 56,4% receberam pelo menos a 1º parcela, de acordo com o Siscon – 

Sistema de Convênios da Funasa. 

A descentralização de recursos financeiros em 2009 foi considerável, no entanto, 

continuamos enfrentando problemas em relação ao processo de supervisão por falta tanto 

de pessoal quanto de infraestrutura. Este prejuízo envolve tanto a área indígena quanto a 

de saneamento ambiental, muito embora a Core tenha recebido veículos automotores 

estes continuam sendo insuficientes considerando o volume de projetos e ações bem 

como, a extensão territorial e a sua singularidade. 

   A estratégia de transferência de recursos para a execução das ações de Saúde 

Indígena continua sendo desenvolvida, embora com um menor número de convenentes, e 

tem sido adotada conforme estabelece a legislação atual, mediante Publicação de Edital 
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de Chamamento Público. Esta condição impossibilitou que o Dsei Tapajós desenvolvesse 

melhor suas atividades, uma vez que o Chamamento Público para o atendimento naquele 

Dsei não alcançou êxito ficando o Distrito apenas com os servidores Funasa, que não são 

suficientes para atender 110 aldeias bem como algumas categorias profissionais não 

puderam ser supridas. Em 2009 até 31.12, lotados nos Dseis, havia 189 servidores, 

apenas 04 servidores a mais quando se compara ao exercício de 2008. Este aumento 

decorre do retorno de alguns servidores que estavam cedidos ao SUS. Por conta da não 

realização de concursos e falta de pessoal na área meio, no final de 2008 foi realizada a 

contratação de pessoal terceirizado para desempenhar funções de apoio administrativo no 

Dsei Guatoc em 03 Pólos. Ao todo foram contratados 19 trabalhadores. (ver item 3) O 

contrato expirou em dezembro de 2009 e não foi renovado.  

Uma terceira fonte de financiamento da Saúde Indígena vem do orçamento da 

Seguridade Social que, no caso do Pará, é administrado pela Core-Pa, descentralizado pela 

Funasa/ Presidência. Durante o exercício de 2009 o montante de recurso descentralizado 

foi da ordem de R$ 22.683.413,90, aproximadamente 43,1% superior ao recurso 

descentralizado e empenhado em 2008.                   
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2.3. Programas sob a responsabilidade da unidade 

  
A Core Pará desenvolve ações que estão inseridas em vários programas, que 

compõe a grade programática da Funasa, observando que a atuação da Core ocorre em 

nível de subação. 

Programas da Área de Saneamento Ambiental 

Programa 1287 – Saneamento Rural 

Programa 8007 – Resíduos Sólidos Urbanos 

Programa 0122 – Serviços Urbanos de Água e Esgoto 

Programa 1138 – Drenagem Urbana Sustentável  

Área de Saúde Indígena 

Programa 0150 – Proteção e Promoção dos Povos Indígenas  

Área de Gestão 

Programa 0016 – Gestão da Política de Saúde 

Programa 0750 – Apoio administrativo                 
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2.3.1. Programas e Ações por Área 

 
2.3.1.1. Programas e Ações da Área de Saneamento Ambiental 

Programa 1287 Saneamento Rural  

Tabela 7 – Dados Gerais do Programa  

Tabela 8– Dados Gerais da Ação 

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 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidades Executoras Departamento de Engenharia de Saúde Pública - DENSP 

Tipo de programa Finalístico 

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

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

Gerente do programa Francisco Danilo Forte 

Gerente executivo Jose Raimundo Machado dos Santos 

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. 

Unidade Executora 
da subação 

Coordenação Regional do Pará 
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Tabela 9 – Dados Gerais da Ação 

Ação: 4641 - Publicidade de Utilidade Pública 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 

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

Descrição 

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

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional 
da Ação 

Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha 

Unidade Executora Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde – ASCOM 

Unidade Executora da 
subação 

Coordenação Regional do Pará 

Tabela 10  – Dados Gerais da Ação 

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

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 

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

Descrição 

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

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador 
Nacional da Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 

Unidade Executora 
da subação 

Coordenação Regional do Pará 



 

17

 
Tabela 11 – Dados Gerais da Ação 

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 

Unidade Executora 
da subação 

Coordenação Regional do Pará 

Tabela  12 – Dados Gerais da Ação 

Ação: 10GC - I mplantação 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 

Unidade Executora 
da subação 

Coordenação Regional do Pará 
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 PROGRAMA: 8007 - Resíduos Sólidos Urbanos  

Tabela13 - Dados Gerais do Programa  

Programa 0122 – Serviços Urbanos de Água e Esgoto 

Tabela14 - Dados Gerais do Programa     

Tipo de programa Finalístico 

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

Objetivos específicos 

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

Gerente do programa Vicente Andreu Guillo 

Responsável pelo programa 
no âmbito da UJ  
Indicadores ou  
parâmetros utilizados para 
avaliação do programa  

Público-alvo (beneficiários) 

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

Unidade Executora da 
subação 

Coordenação Regional do Pará 

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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Tabela 15 – Dados Gerais da Ação 

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 da 
subação 

Coordenação Regional do Pará 

Tabela 16 – Dados Gerais da Ação 

Ação: 2272 - Gestão e Administração do Programa 

Tipo da Ação Projeto 

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 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública - DENSP 
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Tabela 17  – Dados Gerais da Ação 

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

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 

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

Descrição 

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

Unidade Executora da 
subação 

Coordenação Regional do Pará 
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Tabela 18 – Dados Gerais da Ação 

Ação: 7652 - I mplantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de 
Agravos.  

Tipo da Ação Projeto 

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

Descrição 

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

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 
Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 

Unidade Executora da 
subação 

Coordenação Regional do Pará 

Tabela  19 – Dados Gerais da Ação 

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

Tipo da Ação Projeto 

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

Descrição 

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

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional 
da Ação José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora 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.    

Unidade Executora 
da subação 

Coordenação Regional do Pará 
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Tabela 20 – Dados Gerais da Ação  

PROGRAMA: 1138 - Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial  

Tabela 21 - Dados Gerais do Programa  

Tabela 22 – Dados Gerais da Ação 

Ação: 3883 - I mplantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para 
Prevenção e Controle da Malária 

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 
Implantar e melhorar os serviços de drenagem e manejo ambiental visando à 
prevenção e controle da malária, em aglomerados urbanos, em municípios 
localizados em área endêmica da malária com transmissão urbana autóctone. 

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

Tipo da Ação Projeto 

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

Descrição 

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

Unidade 
Responsável pelas 
Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador 
Nacional da Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 

Unidade Executora 
da subação 

Coordenação Regional do Pará 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral Evitar enchentes e erosões nas áreas urbanas 

Objetivos específicos Desenvolver obras de drenagem urbana em consonância com as 
políticas de desenvolvimento urbano e de uso e ocupação do solo 

Gerente do programa João Reis Santana Filho 

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, especialmente a residente em municípios com áreas 
sujeitas à inundações periódicas. 
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Descrição 

Trata-se do desenvolvimento de ações de drenagem em aglomerados urbanos, 
em municípios localizados em área endêmica de malária com transmissão urbana 
autóctone. A ação contempla intervenções que visam contribuir para a 
minimização da proliferação de vetores da malária, ou seja, contempla 
intervenções por meio de obras de engenharia e/ou manejo ambiental que 
inviabiliza as condições ambientais e biológicas favoráveis a proliferação do vetor. 
São financiáveis ações de esgotamento de água pluvial, canalização, retificação, 
limpeza e demais obras de melhoria do fluxo d’água, com uso de tecnologias 
adequadas. Somente são financiadas intervenções em locais de criadouros de 
vetor transmissor da malária, comprovados por meio de parecer entomológico e 
epidemiológico da área. 

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 

Unidade Executora 
da subação 

Coordenação Regional do Pará 

  

2.3.1.2. Programa e Ações da Área de Saúde Indígena  

Programa 0150 – Proteção e Promoção dos Povos Indígenas 

Tabela 23 - 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) 

 

Coeficiente de Mortalidade Infantil entre crianças indígenas menores de 1 
ano (1/1000) 

Público-alvo 
(beneficiários) 

Sociedades Indígenas 
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Tabela 24 – Dados Gerais da Ação 

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 

Unidade 
Executora da 
Subação 

Coordenação Regional do Pará 

 

Tabela 25 – Dados Gerais da Ação 

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

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade Combater a desnutrição na população indígena 

Descrição 

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

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador Nacional da 
Ação Wanderley Guenka 

Unidade Executora Departamento de Saúde Indígena – DESAI 

Unidade Executora da 
subação Coordenação Regional do Pará 
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Tabela 26 – Dados Gerais da Ação 

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

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade Disponibilizar serviços de saúde aos povos indígenas 

Descrição 

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

Unidade Executora 
da subação 

Coordenação Regional do Pará 

Tabela 27 – Dados Gerais da Ação 

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

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade Disponibilizar serviços de saúde aos povos indígenas 

Descrição 

Assistência à saúde no âmbito dos DSEI: contratação de recursos humanos de nível 
médio e superior; aquisição de insumos estratégicos (medicamentos, 
imunobiológicos e correlatos) deslocamento das equipes multidisciplinares de saúde 
indígena e das equipes técnicas (aéreo, terrestre e fluvial) incluindo diárias e 
passagens; manutenção dos postos de ´ saúde, dos polos base e das casas de 
saúde do índio- CASAI ( gêneros alimentícios, materiais de expediente, de lindeza e 
de higiene). Acompanhamento e supervisão sistemática às EMSI. Divulgação e 
visibilidade das ações realizadas (produção de publicações, manuais, cartilhas e 
correlatos); desenvolvimento e conclusão de estudos e pesquisa sobre saúde 
indígena; qualificação de profissionais de saúde de nível médio e superior para 
execução de ações de saúde para a população indígena; capacitação de lideranças 
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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 

Unidade Executora 
da subação 

Coordenação Regional do Pará 

 

2.3.1.3. Programa e Ações da Área de Gestão 

Programa 0016 - Gestão da Política de Saúde 

Tabela 28 -  Dados Gerais do Programa      

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 
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Tabela 29  – Dados Gerais da Ação  

PROGRAMA: 0750 - Apoio Administrativo 

Tabela 30 - Dados Gerais do Programa      

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 

Unidade Executora 
da subação 

Coordenação Regional do Pará 

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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Tabela  31 – Dados Gerais da Ação          

                  
Ação: 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus 
Dependentes 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas 
condições para manutenção da saúde física e mental. 

Descrição Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos 
servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas. 

Unidade 
Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador 
Nacional da Ação 

Carlos Luiz Barroso Junior 

Unidade 
Executora 

Departamento de Administração – DEADM 

Unidade 
Executora da 
subação 

Coordenação Regional do Pará 
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2.3.2. Desenvolvimento das Subações no âmbito da Coordenação Regional do

 
Pará 

  
As Subações desenvolvidas pela Core Pará estão inseridas no Sistema de 

Planejamento Orçamento e Monitoramento das Ações do SUS - Plamsus, sistema 

vinculado ao Ministério da Saúde. Foram inicialmente elaboradas dando origem ao Plano 

Operacional da Core Pará /2009, de acordo com o Plano Operacional da Funasa. Cada 

uma das Subações tem a sua identificação no Plamsus e esta identificação será utilizada 

no presente Relatório.  

2.3.2.1. Subações da Área de Saneamento Ambiental  

Programa 1287 – Saneamento Rural    

O Programa 1287 – Saneamento Rural na Core Pará foi desenvolvido com o auxílio 

da ação 2272 – Gestão e Administração do Programa, cujos recursos repassados a Core 

são administrados pela Divisão de Engenharia/Diesp. Utilizando os recursos destinados a 

esta ação foram operacionalizadas as subações do Programa, tais como a subação 31642 - 

10GC (Implantação e Melhoria de serviços de saneamento em Escolas Públicas Rurais – 

Saneamento em Escolas), subação 31621 – 7656 (Implantação, Ampliação ou melhoria do 

Serviço de Saneamento em áreas rurais especiais (quilombolas, assentamentos e reservas 

extrativistas) e em localidades com população inferior a 2.500 habitantes para prevenção 

e controle de agravo), subação 31644 – 7684 (Saneamento básico em aldeias indígenas 

para prevenção e controle de agravos) e subação 31576 – 4641 (Publicidade e Utilidade 

Pública).  

Subação 31644 – Ação 4641– Publicidade de Utilidade Pública.  

Esta subação é desenvolvida pela Assessoria de Comunicação/Ascom. De acordo 

com o Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus foram desenvolvidas 03 metas. 

A 1ª refere-se a divulgar entre os veículos de mídia ações, projetos e programas da 

Funasa nas áreas de saneamento ambiental e saúde indígena; a 2ª - divulgar 

internamente (Rede Funasa) ações, projetos e programas da instituição nas áreas de 

saneamento ambiental e saúde indígena; e a 3ª - Produção de informativo mensal para 

divulgação da imagem institucional. 
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A 1ª meta foi atingida em 77,69% considerando que nem sempre a mídia local 

publicava as matérias divulgadas.  

A 2ª meta foi ultrapassada, alcançou 130% do estabelecido e a 3ª alcanço 100% 

de execução.   

Tabela 32 – Execução Físico-Financeira da Subação 31644 – Ação 4641 – Publicidade de 
Utilidade Pública, em 2009. 

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA Esperado Alcançado

 

Alcançado/Esperado

 

Física Matéria 
Divulgada em 
Mídia Externa 

Unidade 
130 101 77,69% 

Física Matéria 
Divulgada em 
Mídia Interna 

Unidade 
50 65 130% 

Física Edições Unidade 11 11 100% 

Financeira 

 

Reais 30.370,56 30.370,56 100% 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010   

Subação 31642 – Ação 10GC - I mplantação e Melhoria de serviços de 
saneamento em Escolas Públicas Rurais – Saneamento em Escolas   

A subação 31642 – 10GC foi desenvolvida com recursos financeiros do Programa 

1287, no elemento de despesas 3390-14 (Diárias), no valor de R$ 15.188,75, 

correspondendo a 14,63% do recurso previsto no Plano Operacional 2009, conforme 

consta na tabela 32. 

A justificativa apresentada pela Diesp para o insucesso nesta subação baseou-se na 

falta de infraestrutura como veículos para realização de visitas, foram realizadas apenas 

04 visitas, falta de pessoal com qualificação necessária, a Core contava até dezembro de 

2009 com 5 engenheiros, destes 02 são concursados temporários e 02 consultores  pela 

OPAS e 01 engenheiro do quadro permanente em vias de aposentadoria, Aliado a esse 

aspecto temos ainda a incapacidade técnica dos proponentes, o aspecto geográfico do 

Estado e o aspecto político que com relação a esta meta demonstrou-se negativo.        
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Tabela 33 - Execução Físico-Financeira da subação 31642 – Ação 10GC (Implantação e Melhoria 
de serviços de saneamento em Escolas Públicas Rurais – Saneamento em Escolas) em 2009 

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA Esperado Alcançado

 
Alcançado/Esperado

 
Física Escola 

Atendida 
Unidade 89 0 0% 

Física Escola 
Atendida 

Unidade 15 0 0% 

Financeira 

 

Reais 103.775,04 15.188,75 14,63% 

     Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/Plamsus – Jan/2010    

Subação 31621 – Ação 7656 – I mplantação, Ampliação ou melhoria do Serviço 
de Saneamento em áreas rurais especiais (quilombolas, assentamentos e 
reservas extrativistas) e em localidades com população inferior a 2.500 
habitantes para prevenção e controle de agravo.   

Subação do programa 1287 cuja meta – apoiar o beneficiamento de 2 comunidades 

com a implantação, ampliação ou melhoria do serviço de saneamento não utilizou os 

recursos previstos, Tabela 33.  

Esta subação está enfrentando dificuldades em ser executada especificamente em 

relação a implantação de um sistema de abastecimento de água (Santarém-

Murumurutuba) considerando que a convenente -P.M. de Santarém - não apresentou o 

documentação de propriedade do imóvel, situação que se arrasta desde 2005, por tratar-

se de área quilombola. Este convênio ainda não recebeu nenhuma parcela do recurso 

financeiro estabelecido. O projeto de MSD tem sido desenvolvido (Santarém - Comunidade 

Bom Jardim) já tendo sido apresentada a prestação de contas da 1ª parcela. A Equipe da 

Diesp enfrentou dificuldades para realizar visitas neste projeto no 2º semestre/2009, por 

falta de pessoal, de veículo e por conta de limitação orçamentária.           
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Tabela 34 - Execução Físico-Financeira da Subação 31621 - ação 7656 – I mplantação, 
Ampliação ou melhoria do Serviço de Saneamento em áreas rurais especiais (quilombolas, 
assentamentos e reservas extrativistas) e em localidades com população inferior a 2.500 
habitantes para prevenção e controle de agravo em 2009. 

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA Esperado Alcançado

 
Alcançado/Esperado 

(%) 

 

Física 

 
Comunidade 
Beneficiada 

Unidade 02 0 0% 

 

Financeira 

  

Reais 2.599,68 0 0% 

  Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010   

Subação 31644 – Ação 7684 – Saneamento Básico em Aldeias I ndígenas para 
Prevenção e Controle de Agravos.   

Esta Ação tem por objetivo proporcionar condições de saneamento básico nas 

aldeias, contribuindo para a redução da morbimortalidade por doenças de veiculação 

hídrica e controle de doenças parasitárias transmissíveis por dejetos ocasionados pela falta 

de condições de saneamento básico em áreas indígenas.  

Para desenvolvê-la a Coordenação Regional do Pará utiliza-se de duas estratégias: 

a execução direta e através de contratação de empresas especializadas. A Diesp 

desenvolve esta atividade de forma direta há alguns anos, fruto de sua experiência 

advinda da ex-Fundação SESP, que aglutinada à ex-SUCAM e outros Órgãos, deram 

origem a Funasa.  

As metas estabelecidas para 2008 foram: Beneficiar 16 Aldeias com Saneamento 

Básico para Controle e Prevenção de Agravos; e Acompanhar a execução de 29 obras em 

Aldeias com Saneamento Básico para Controle e Prevenção de Agravos. A 1ª meta foi 

alcançada em 100%, enquanto que a 2ª o alcançado ficou em 58,62%, ver tabela 34.  Na 

1ª meta a Coordenação Regional conseguiu licitar (Concorrência) 16 obras, ver Quadro 1. 

Em relação à 2ª meta 17 obras foram acompanhadas pela Equipe da Diesp. 

As dificuldades enfrentadas pela Coordenação Regional para alcançar as metas 

dizem respeito ao quantitativo de recursos humanos qualificados e o aspecto geográfico 

do Estado do Pará, que impõem dificuldades no acesso as aldeias uma vez que impedem o 
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deslocamento de maquinários e pessoal e ainda o teto orçamentário destinado as Diárias 

que são insuficientes.  

Tabela 35 – Execução Físico-Financeira da Subação 31644 - Ação 7684 – Saneamento Básico 
em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos, em 2008. 

Exercício 2009 META 
PROGRAMAD

A 
PRODUTO 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA Esperado Alcançado Alcançado/Esperado

 
Física Aldeia 

Beneficiada 
Unidade 16 16 100% 

Física Obras 
Acompanhadas Unidade 29 17 58,62 

Financeira 

 

Reais 3.292.504,43

 

3.317.520,08

 

100,76 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010 e Diesp  

No Plano Operacional 2009 foram previstos recursos 0,76% a menor do que foi 

descentralizado e empenhado pela Funasa sendo utilizado em obras (licitadas).   O 

Quadro I, abaixo apresenta A discriminação por aldeia e por ação, assim como, população 

atendida e valor das licitações.  

Quadro I -  Distribuição das Obras licitadas, para implantação de sistemas de abastecimento 
de água e MSD por Distritos Sanitários Especiais Indígenas, Core Pará, em 2009.   

Dsei Município 

 

Ação Aldeia 
População 

a ser 
beneficiada

 

Valor 
Contratado 

Água Arara 228 183.822,50 
Água Curua 151 214.089,27 

Água Iriri 79 177.099,15 

Altamira  

Água Tukamã 74 180.464,79 
Cumaru do Norte Água Tepore 17 120.060,70 

Altamira 

São Félix do Xingu Água Kendjan 174 107.466,83 
Água Cajueiro 130 229.990,44 Paragominas 
Água Canindé 82 206.498,55 
Água Frasqueira 51 237.450,94 Santa Luzia do Pará 
Água Sede 86 208.207,44 

Guatoc 

Tucurui MSD Trocara 445 159.702,26 
Água Pesqueirão 32 228.395,05 

Água Piquiarana 39 228.489,29 
Água Primavera 36 229.007,45 

Água Terra Preta 37 231.405,75 

Rio Tapajós Jacareacanga 

Água Teles Pires 227 252.466,60 

Total  16 aldeias 1.888 3.194.617,01 
Fonte: DIESP/ Core-Pa / fev.2010   

Foram licitadas 16 obras sendo 15 de sistemas de abastecimento de água 

observando que serão beneficiados 1.443 indígenas. O Dsei com maior número de obras é 

o Altamira, no entanto, em termos de valores significa 30,8% do valor total licitado. O 
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Dsei Tapajós, como ocorreu em 2008, teve um custo maior significando 36,6% do valor 

total das licitações, no entanto, a população beneficiada é a menor dos três Dseis. O 

custo/ benefício em saúde indígena não obedece à lógica, uma vez que os aspectos 

culturais e geográficos são determinantes e muito difíceis de serem contornados.  

Das obras licitadas apenas uma não é de água, trata-se de Melhorias Sanitárias 

Domiciliares - MSD, que beneficiará 445 indígenas, já tendo sido concluída, conforme 

quadro abaixo. Esta obra foi licitada sob a modalidade Tomada de Preço. 

Foi utilizado ainda o valor de R$ 162.900,38 em aditivos referentes a obras 

iniciadas no exercício anterior (Quadro II).  Neste quadro estão descritas as obras 

concluídas em 2009 e iniciadas no exercício anterior, exceto a de MSD que iniciou e foi 

concluída em 2009.  

Quadro II -  Distribuição de Obras Concluídas na Core Pará, por Dsei em 2009. 

sei Município Aldeia Ação População

 

Valor do 
Contrato Aditivo 

Altamira Ipixuna Água 326 215.97,78 51.743,53 

Apeiti Água 10 171.631,25 - 

Kriny Água 173 122.724,32 - 

Purure Água 22 163.150,48 - 

Altamira

 

Cumaru do 
Norte 

Tepore Água 17 120.060,70 - 

Ypydhon Água 50 163.264,63 - 
Capitão Poço 

Bacaba Água 30 161.965,71 - 

Oriximiná Mapuera Água 1.531 985.930,16 39.997,31 

Paragominas Icatu Água 28 159.040,11 38.867,37 

Paragominas Tekohaw Água 312 289.469,06 - 

Arumateua Água 14 50.021,70 - Tomé-Açu  

Cuxim Mirim Água 30 161.311,00 - 

Guatoc 

Tucurui Trocará MSD 445 159.702,26 - 

Caroçal do Rio 
Cururu 

Água 169 171.068,61  

Jacarezinho Água 52 138.228,89  

Katô Água 371 167.109,98  

Rio 
Tapajós 

Jacareacanga

 

Prainha Água 63 161.230,81 32.292,17 

Total de obras  
17 3643 2.375.607,75 162.900,38 

Fonte: Diesp/Core-Pa /- Fev./2010     

 

O programa como um todo aplicou R$ 3.317.520,08 em investimento e R$ 

435.026,57 em custeio. Despesas com diárias foram da ordem de R$ 12.744,37, 

significando 0,33% em relação ao total de recursos destinados ao programa, custeio e 

capital. Depois dos gastos com obras e instalações, responsáveis por 88,4% dos valores 



 

35

 
executados, os maiores gastos ficam com Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica, 

correspondente a 7,74%, seguido pelos gastos realizados com passagens e despesas com 

locomoção -2,98% dos recursos descentralizados e empenhados ao programa como um 

todo.  

Quadro III - Recursos Financeiros Utilizados pelo Programa 1287 - 
Saneamento Rural em 2009 

Situação 
Ações 

Descentralizado

 

Empenhado Liquidado Valores Pagos 

2272 435.026,57 435.026,57 405.303,68  390.518,68  

7684 3.317.520,08 3.317.520,08 644.076,17  644.076,17  

Total 3.752.546,65 3.752.546,65  1.049.379,85   1.034.594,85  

Fonte: Funasa/Cgofi/Saeof/Core-Pa /Jan.2010 

 

O Programa 1287 - Saneamento Rural – significou 16,67% em relação ao total de 

recursos financeiros descentralizados e empenhados pela Core Pará durante o exercício de 

2009.    

Programa 0122 – Saneamento Ambiental Urbano  

O programa 0122 tem por objetivo ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos 

serviços de saneamento ambiental urbano de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário. Neste programa são desenvolvidas 07 ações, de forma indireta, através de 

convênios e Termos de Compromissos com Estado e Município e também com intervenção 

direta da Core, mediante visitas técnicas e atividades de supervisão. A ação 2272 não tem 

correspondente em relação a subação, mas será tratada neste relatório considerando que 

é a partir dela que a Core tem o suporte financeiro para viabilizar as demais subações e 

ainda auxiliar aquelas do Programa 1287. Este programa conta com outra fonte de recurso 

que vem da ação 6908 - Fomento à Educação em Saúde voltada para os Saneamentos 

Ambientais, específicos para a área.   

Ação 2272 – Gestão e Administração do Programa  

Esta ação tem por objetivo dar condições, administrativamente, a execução das 

ações finalísticas. Durante o exercício 2009 através desta foram descentralizados para a 
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Core Pará R$ 2.588.750,60, identificado pela PTRES (Plano Interno Resumido) 005003, 

100% empenhados.  Deste valor foram utilizados em diárias R$ 419.232,27, 

correspondente a 16,2% do total de recursos aplicados pela ação como um todo. Esta não 

foi a maior ocorrência de gastos na ação, mas Outros serviços de terceiros - pessoa 

jurídica utilizaram 53,50% dos recursos recebidos. 8,62% foram utilizados com aquisição 

de material de consumo.  

As atividades na área de saneamento indígena quanto ao necessário suporte que 

foi prestado em relação aos sistemas de abastecimento de água nas aldeias em sua foi 

desenvolvida com a utilização de suprimento de fundo, para aquisição de material, 

serviços e manutenção de veículos, sendo utilizado para dar suporte as atividades da ação 

7684 do Programa 1287.  

Este recurso também viabiliza as demais ações para as quais é imprescindível a 

visita técnica, assim a programação de viagens é elaborada no sentido do técnico ir a 

áreas onde há o maior número de obras de saneamento objeto dos convênios, buscando 

otimizar recurso financeiro e humano.   

Durante o ano de 2009 foram desenvolvidas cerca de 103 análises de projetos e 82 

visitas técnicas preliminares (quadro IV) e aprovados 68 projetos. Estes projetos referem-

se ao período 2001- 2009. 

Quadro IV – Distribuição de Número de Visitas Preliminares, Acompanhamentos e 
prestação de contas realizadas no exercício de 2009 – Programa 0122 - Convênios 
2001/2009 

Objeto do Projeto 
Número de  

visita 
preliminar 

Número de 
visitas de 

acompanhamento

 

Prestação de 
Contas 

Sistema de Abastecimento de Água 39 38 01 

Sistema de Esgotamento Sanitário 27 02 0 

Melhorias Sanitárias Domiciliares 12 27 05 

Sistema de Drenagem 04 06 0 

 

Total 82 73 06 
Fonte: Monitoramento P.O.2009/ Core-Pará / Jan./2010  

 

Subação 31646 – Ação 20AF – Apoio ao Controle de Qualidade da Água 

A subação 31646 foi desenvolvida através de duas metas: apoiar 15 sistemas 

públicos de abastecimento de água com a implementação de ações voltadas para o 

controle da qualidade da água para consumo humano e implantar sistemas de desinfecção 

em 14 Aldeias. A 1ª meta foi alcançada em 46,67%, atingindo municípios através de 

ações de capacitação técnica quanto ao controle de qualidade da água, ocorridas em três 
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municípios envolvendo os demais do seu entorno, tendo sido capacitados 

aproximadamente 67 técnicos.   

A 2ª meta foi ultrapassada, alcançou 114,29% do estabelecido, ou seja, implantou-

se sistema de desinfecção em 16 aldeias. A Equipe da Diesp continua questionando se 

esta subação não seria mais prioridade para a Funasa.  

Esta subação para ser desenvolvida tem enfrentado alguns problemas tais como: 

equipe da URCQA reduzida, falta de veículo e teto orçamentário insuficiente em relação às 

diárias.  

De acordo com o Plano Operacional foram previstos R$ 810.062,32, tendo sido 

utilizados apenas 22,9% deste valor. Este recurso foi aplicado em diárias, material de 

consumo, material permanente e outras naturezas de despesas. (Tabela 36)  

Tabela 36 – Execução Físico-Financeira da subação 31646 - Ação 20AF – Apoio ao 
Controle de Qualidade da Água, em 2009. 

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física Sistema 
Apoiado 

Unidade 
15 07 46,67 

Física Aldeia 
Beneficiada 

Unidade 
14 16 114,29 

Financeira 

  

Reais 810.062,32 185.402,90

 

22,9 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010   

Subação 31576 - Ação 6908 – Fomento à Educação em Saúde voltada para o 

Saneamento Ambiental  

Esta subação foi desenvolvida pela equipe de Educação em Saúde da Core. Há 

recurso financeiro específico para esta subação identificado através do PTRES 005206. 

Durante o Ano de 2009 foram descentralizados R$ 44.082,28, tendo sido executado na 

integra. O recurso em sua totalidade estava sob a natureza de despesas 339014. No Plano 

Operacional estão registrados R$ 73.840,21 em relação ao previsto, no entanto, a 

Presidência descentralizou apenas 59,7%.  

Esta subação tem três metas: beneficiar 65 municípios contemplados no Plano de 

Aceleração do Crescimento - PAC com a implantação de ações de Educação em Saúde e 
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Mobilização Social nos Projetos de saneamento; beneficiar 02 municípios de áreas 

especiais (quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e assentados) com ações de Educação em 

Saúde e Mobilização Social; beneficiar 38 municípios conveniados com a Funasa, com a 

implantação de ações de Educação em Saúde e Mobilização Social nos Projetos de 

saneamento-exercícios anteriores; e assessorar 13 municípios na implantação dos Núcleos 

de Educação em Saúde. A 1ª meta não foi atingida, uma vez que se alcançou apenas 20% 

do estabelecido, bem diferente do que ocorreu em 2008, momento em que a meta foi 

ultrapassada. A 2ª meta foi alcançada em 100% durante a execução de uma Oficina 

realizada em Santarém objetivando preparar multiplicadores de Educação em Saúde 

viabilizando a execução do plano de ação educativo nas comunidades, especificamente, 

Murumurutuba e Bom Jardim, ambas localizadas em Santarém.  

A 3ª meta foi atingida em 97,4% enquanto que a 4ª foi superada, atingindo cerca 

de 107,7% do previsto. 

A equipe de Educação em Saúde enfrentou problemas tais como: número reduzido 

de servidores no Setor de Educação em Saúde para execução do PAC, Projetos Especiais 

(Quilombolas, Indígenas, Ribeirinhos, Assentamento); falta de veículos, geografia do 

Estado e o teto orçamentário insuficiente em relação às diárias.  

Tabela 37 – Execução Físico-Financeira da subação 31576 - Ação 6908 – Fomento à Educação 
em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental, em 2009. 

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA Esperado Alcançado

 

Alcançado/Esperado 
(%) 

Física Município 
Beneficiado -
PAC 

Unidade 
65 13 20% 

Física Comunidade 
Beneficiada 

Unidade 
02 02 100% 

Física Município 
Beneficiado – 
Ex. Anteriores. 

Unidade 38 37 97,37 

Física Município 
Beneficiado - 
Núcleo 

Unidade 
13 14 107,7% 

Financeira 

  

Reais 73.840,21 44.082,28 59,7% 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010 e Relatório Siafi/Cgofi/Funasa/jan.2010  
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Nesta subação foram utilizados os 59,7% em diárias tanto para servidores da 

Ascom, quanto para servidores da Diesp objetivando o cumprimento das metas.   

Subação 31581 - Ação 7652 – Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares 

para Prevenção e Controle de Agravos.     

Esta subação foi desenvolvida para atingir 03 metas: apoiar o beneficiamento de 

130 famílias com implantação de Melhorias Sanitária Domiciliares, para Prevenção e 

Controle de Agravos (2009); apoiar o beneficiamento de 3.549 famílias com implantação 

de Melhorias Sanitária Domiciliares, para Prevenção e Controle de Agravos (2008) e 

acompanhar 35 convênios de exercícios anteriores referente a implantação de Melhorias 

Sanitária Domiciliares, para Prevenção e Controle de Agravos.  

As metas não apresentaram resultados positivos considerando os vários entraves 

enfrentados, e a própria característica do projeto que apresenta como produto família 

beneficiada e envolve a execução de projetos de engenharias concluídos sem pendências 

e aprovados. Os entraves começam pela demora na definição dos pleitos contemplados; A 

capacidade técnica dos proponentes, a falta de recursos humanos, problemas de infra-

estrutura e as condições geográficas.  

Para desenvolver a meta 1 foram realizadas 02 visitas técnicas preliminares. Em 

relação a 2ª foram realizadas 13 visitas preliminares, 06 acompanhamentos de convênios 

e 05 acompanhamentos para elaboração de parecer em prestação de contas.  

Em relação a meta 3 foram realizados 12 acompanhamentos de convênios de 

exercícios anteriores  e 06 visitas preliminares.  

Durante o exercício de 2009 foram aprovados pela Core Pará, e em seguida pela 

Presidência, com repasse de recurso, cerca de 17 Termos de Compromisso do PAC/2007-

2009.   

Os Recursos financeiros utilizados nas atividades de execução desta subação advem 

do PTRES 005003.        
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Tabela 38 – Execução Físico-Financeira da Subação 31581 - Ação 7652 – 
I mplantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de 
Agravos, em 2009. 

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA Esperado Alcançado

 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física Família 
Beneficiada - 
PAC/2009 

Unidade 
130 0 0% 

Física Família 
Beneficiada - 
PAC/2008 

Unidade 
3.549 264 7,44 % 

Física Convênio 
Acompanhado 
– exercícios 
anteriores 

Unidade 

35 18 51,43% 

Financeira  Reais 76.808,76 51.808,76 67,45 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010 e  Relatório Siafi/Cgofi/Funasa/jan.2010  

Subação 31564 - Ação 10GD – I mplantação e Melhorias de Sistemas Públicos 
de Abastecimento de Água em Municípios de até 50 mil Habitantes ou 
I ntegrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou 
Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)  

     Esta subação tem 03 metas: apoiar o beneficiamento de 10.629 famílias com a 

implantação e melhorias de sistemas públicos de abastecimento de água, referente ao 

PAC 2009; apoiar o beneficiamento de 82.525 famílias com a implantação e melhorias de 

sistemas públicos de abastecimento de água, referente ao PAC 2008; e Acompanhar 80 

convênios de exercícios anteriores referentes à implantação e melhorias de sistemas 

públicos de abastecimento de água.  

Tanto a 1ª quanto a 2ª meta apresentaram resultado negativo por conta das 

especificidades dos projetos, mas foram realizadas em relação a 1ª meta 03 visitas 

preliminares e em relação a 2ª foram realizadas 36 visitas preliminares e 09 de 

acompanhamento. Quanto a 3ª meta foram acompanhados 20 convênios e 01 para 

elaboração de relatório e prestação de contas.  

Os entraves enfrentados são os mesmos das subações anteriores. Em relação a 

meta. No exercício de 2009 foram aprovados pela Core 39 TC/PAC – 2007-2009, projetos 

de sistemas de abastecimento de água.    
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Tabela 39 – Execução Físico-Financeira da Subação 31564- Ação 10GD – I mplantação 
e Melhorias de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50 
mil Habitantes ou I ntegrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões 
Metropolitanas ou Regiões I ntegradas de Desenvolvimento Econômico (RI DE) , em 
2009. 

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA Esperado Alcançado

 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física Família 
Beneficiada - 
PAC/2009 

Unidade 
10.629 0 0 

Física Família 
Beneficiada - 
PAC/2008 

Unidade 
82.525 0 0  

Física Convênio 
Acompanhado 
– exercícios 
anteriores 

Unidade 

58 21 36,2 

Financeira  Reais 138.878,76 91.271,19 65,7 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010 e Relatório Funasa/Cgofi /jan.2010  

Subação 31578 - Ação 10GE – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 Habitantes ou I ntegrantes 
de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões 
Integradas de Desenvolvimento Econômico.   

Esta ação foi desenvolvida com recursos financeiros da mesma funcional 

programática da anterior, com três metas: apoiar o beneficiamento de 1.949 Famílias com 

a Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário (PAC/2009); 

apoiar o beneficiamento de 28.251 Famílias com a Implantação e Melhorias de Sistemas 

Públicos de Esgotamento Sanitário (PAC/2008); e acompanhar 7 convênios de exercícios 

anteriores referente a Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Esgotamento 

Sanitário.   

Em relação à 1ª meta foram realizadas 02 visitas preliminares não havendo no 

momento resultados positivos, pela característica do projeto. Ainda estão em fase de 

análise pela Equipe da Diesp. 

          Quanto à 2ª meta, referente aos projetos do PAC/2008 foram executadas 24 visitas 

preliminares e 01 visita de acompanhamento. Foram aprovados 10 projetos de 

esgotamento sanitário referente ao TC/PAC 2007-2009. Embora se tenha aprovado os 

projetos, não se pode afirmar o alcance da meta, uma vez que o produto dela é família 

beneficiada, e isto ainda está sendo viabilizado. 
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A 3ª meta foi alcançada apenas em 14,29%, uma vez que houve apenas uma 

visita. Para desenvolver estas metas a Diesp enfrentou os mesmos problemas das 

subações anteriores, com o acréscimo de que projetos com este objeto apresentam um 

grau muito grande de dificuldade em sua execução, a questão financeira e capacidade 

técnica são bem mais complexas.  

Para desenvolver a subação foram utilizados 52,32% dos recursos do PTRES 

005003.                                                             

Tabela 40 - Execução Físico-Financeira da Subação 31578 – Ação 10GE – 
I mplantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em 
Municípios de até 50.000 Habitantes ou I ntegrantes de Consórcios Públicos, 
Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões I ntegradas de Desenvolvimento 
Econômico (RIDE), em 2009. 

Exercício 2009 
META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA Esperado Alcançado

 

Alcançado/Esperado 
(%) 

Física F                                                                                                                                       
amília 
Beneficiada –
PAC/2009 

Unidade 

1.949 0 0% 

Física Família 
Beneficiada –
PAC/2008 

Unidade 
28.251 0 0 % 

Física Convênio 
Acompanhado 
– exercícios 
anteriores 

Unidade 

07 01 14,29% 

Financeira  Reais 36.593,28 19.148,32 52,32 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010 e Relatório Funasa/Cgofi /jan.2010   

O Programa 0122  recebeu e empenhou ao todo, incluindo a ação 6908,  recursos 

de capital e custeio, o valor de R$ 2.632.832,88, tendo sido empenhados 100%. (Quadro 

V). 

Quadro V - Recursos Financeiros Utilizados pelo Programa 0122- Serviços Urbanos 
de Água e Esgoto, na Core-Pa, em 2009 

Situação 

Ações 
Provisão Recebida 

Empenhos 
Emitidos 

Crédito 
Empenhado  
Liquidado 

Valores Pagos 

2272 2.588.750,60 2.588.750,60 1.949.719,95  1.754.201,61  

6908 44.082,28 44.082,28 44.082,28  
44.082,28 
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Total 2.632.832,88 2.632.832,88 1.993.802,23  1.798.283,89  

Fonte: Funasa/Cgofi – Siafi/Jan/2010  

          
Programa 1138 - Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial    

Na Core Pará, este programa conta com apenas uma ação a 3883 e enfrenta os 

mesmos problemas das anteriores. É custeado com recursos da mesma funcional 

programática das anteriores.  

Subação 31639 - Ação 3883 - I mplantação e Melhoria de Serviços de Drenagem 

e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária 

Para desenvolver esta subação foram apresentadas 02 metas: apoiar o 

beneficiamento de 14.418 famílias com a implantação e melhoria de serviços de drenagem 

e manejo ambiental para prevenção e controle da malária; e acompanhar 04 convênios de 

exercícios anteriores referentes à implantação e melhoria de serviços de drenagem e 

manejo ambiental para prevenção e controle da malária (PAC 2008).   

A primeira meta foi alcançada no sentido de que ocorreram 04 visitas preliminares. 

O total de projetos aprovados do PAC período 2007-2009 foram 02. Mas, não implica 

afirmar que a meta foi alcançada, uma vez que é necessária a conclusão das obras o que 

ainda está em processo.  

A 2ª meta em relação aos projetos de exercícios anteriores foi superada alcançando 

o percentual de 150%. 

A questão referente à capacidade técnica dos proponentes reflete nos resultados 

alcançados e é o principal entrave, além dos demais já elencados anteriormente.   

Tabela 41 - Execução Físico-Financeira da Subação 31639 - Ação 3883 - I mplantação e Melhoria de 
Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária, em 2009.   

Exercício 2009 
META 

PROGRAMA
DA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA Esperado Alcançado

 

Alcançado/Esperado 
(%) 

Física 
Família Beneficiada 
–PAC/2008 

Unidade 
14.418 0 0% 

Física 

Convênio 
Acompanhado – 
exercícios 
anteriores 

Unidade 

04 06 150% 

Financeira 

 

Reais 11.922,84 11.920,04 99,97 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010 e Relatório Funasa/Cgofi  
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Os resultados apresentados referentes à implantação de projetos de engenharia 

quanto a Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, MSD e Drenagem 

não tem resultados positivos considerando que as obras precisam estar concluídas e 

observa-se que as metas tratam de obras que ainda estão sendo viabilizadas, enfrentado 

os problemas já citados. 

Os programas da área de Saneamento Ambiental significaram em termos 

financeiros a 28,4% do total de recursos empenhados na Core Pará, tendo sido pagos 

19,2%. A maior parte dos recursos refere-se a licitações de obras em aldeias indígenas, 

correspondendo a 50,3%, sendo que ainda estão em execução ou em vias de execução. 

Para viabilizar ações e atividades destes programas foram utilizados também recursos em 

suprimento de fundo, considerando as peculiaridades enfrentadas para efetivar as ações 

propostas. A Diesp tem utilizado esta modalidade de aquisição de bens e serviços 

considerando a sua atividade e as dificuldades que se enfrenta durante as viagens, que 

são constantes, voltadas as visitas preliminares e de acompanhamento aos projetos tanto 

do exercício quanto de exercícios anteriores.   

2.3.2.2. Subações da área de Proteção e Promoção dos Povos Indígenas  

Programa 0150 – Proteção e Promoção dos Povos Indígenas  

Considerando que a Core Pará tem 04 Dseis estão sendo apresentadas as subações 

de cada uma delas identificadas conforme seu registro no Plamsus, por Dsei. São 49 

subações.  

Os recursos deste programa significam 52,2% em relação ao total de recursos 

empenhados na Core. Este valor aumentou 29,6% em relação a 2008, já tendo sido pago 

70,84% do total empenhado em relação a área indígena.  

Ação 2272 - Gestão e Administração do Programa   

Esta ação agrega custos utilizados no programa como um todo, significando 4,52% 

em relação ao total de recursos descentralizados a Core. O maior volume de recursos foi 

utilizado no elemento de despesas Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, 

correspondendo a 49,5% dos recursos destinados a esta ação, o segundo elemento de 

despesas com maior volume de recursos é o Equipamento e material permanente, com 

19,2%.   

Este recurso foi utilizado por cada Dsei para gerir administrativamente cada um 

destes. O Dsei com maior volume de recursos – Dsei Guatoc - aplicou 38% dos recursos, 
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o Dsei Tapajós aplicou 24,5% dos recursos. Os recursos destinados a manutenção das 

Casas de Saúde - Casai, que cada Dsei mantêm em sua estrutura, corresponde a 32,6% 

dos recursos destinados a ação. (Tabela 42). Ao todo são 15 Casai, na qual os índios são 

hospedados, recebem alimentação, medicamentos, transporte para laboratórios, clínicas e 

hospitais e por uma questão cultural trazem a família. 

Tabela 42 – Distribuição por Dsei referente aos recursos descentralizados e empenhados no 
exercício de 2009 - Ação 2272 

Dsei 
Plano 

Interno 
Valor Total por Dsei % 

IALT 161.884,31

 

Altamira 
IALTCSI 12.985,30

 

174.869,61

 

17,05 

IGTO 223.029,10

 

Guatoc 
IGTOCSI                       166.347,51

 

389.376,61

 

37,96 

IKPORE 192.606,65

 

Kayapó 
IKPORECSI 17.878,22

 

210.484,87

 

20,52 

ITAP 113.510,72

 

Rio Tapajós 
ITAPCSI 137.485,00

 

250.995,72

 

24,47 

TOTAL 1.025.726,81

  

Fonte:Funasa/Cgofi/Presi – Siafi/Jan/2010   

Ação 6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos 

Indígenas 

Subação – Implementação das Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional  

Esta subação foi desenvolvida por todos os Dseis, e cada uma tem a sua 

identificação no Plamsus, conforme descrito abaixo, ocorrendo o mesmo em todas as 

demais. 

As metas comuns a todos os Dseis estabelecem o alcance da cobertura de 

acompanhamento nutricional em 60% das crianças menores de 5 anos – meta 01 e 

Alcançar  a cobertura de acompanhamento nutricional em 40% das gestantes – meta 02. 

Subação 31655 – Dsei Altamira: estabeleceu um percentual diferente em relação a 1ª 

meta, uma vez que em 2008 já havia superado aquele percentual, tendo conseguido 

acompanhar  78%  das crianças em 2009. Em relação às gestantes conseguiu atingir 

90,3% das mulheres gestantes, acompanhando seu estado nutricional. Além destas metas 

O Dsei desenvolveu outras duas referentes a redução da incidência de crianças de baixo 

peso, e a outra meta dizia respeito a redução da incidência de baixo peso  em gestantes. 

Em ambas houve redução, em relação às crianças foi de 17,4 e nas gestantes 5,5%. 
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Observa-se que os dados são passíveis de alteração, considerando que o Dsei apresentou 

aqueles coletados até outubro de 2009, provocado pela peculiaridade da subação.  

Subação 31561 – Dsei Guatoc: superou as metas 01 e 02, embora os dados referentes a 

dezembro de 2009 ainda não foram enviados pelas aldeias aos Pólos Base. O alcance das 

metas ocorreu em devido a intensificação das supervisões do programa do SISVAN – 

Sistema de Vigilância e Segurança Alimentar, ocorrido no Dsei Guatoc.  Não há outras 

metas. 

Subação 31556 – Dsei Kaiapó: foram apresentadas 03 metas a primeira referente ao 

alcance da cobertura do acompanhamento do estado nutricional em 50% das crianças 

menores de 5 anos  e a 2ª em relação a 40% da gestantes dos Dseis. A 3ª refere-se se ao 

Inquérito Nutricional, que não ocorreu em decorrência da falta de recursos humanos e 

interesse por parte dos trabalhadores existentes.  A meta 01 foi superada, tendo 

acompanhado 163 % das crianças do Dsei.  Em relação as gestantes houve uma 

superação bastante significativa. Foram acompanhadas 94% das gestantes. 

Subação 31588 – Dsei Tapajós: Em relação ao acompanhamento de crianças menores 

de 05 anos o Dsei Tapajós também superou sua meta de forma significativa, embora 

sejam dados consolidados até outubro/09. O esperado estabelecido foi de 63%, mas o 

Dsei alcançou 69,2% das crianças. Em relação as gestante o esperado era de 40%, mas o 

Dsei atingiu apenas 34,6% das gestantes. Quanto ao Inquérito Nutricional este ocorreu 

em três aldeias, conforme meta programada. Esta meta referia-se exclusivamente ao Dsei 

Rio Tapajós e deveria ter sido efetivada em 2008, mas foi adiada pela Fiocruz para 2009 e 

executada. 

Para desenvolver esta ação foram descentralizados através do PTRES 005016 o 

valor R$ 101.535,66, tendo sido empenhados na integra. Este valor foi 208% maior que 

aquele descentralizado em 2008. Embora todos tenham desenvolvido a 1ª e a 2ª metas, 

os recursos financeiros específicos da subação foram utilizados por 03 Dseis - Altamira, 

Guatoc e Rio Tapajós. O Dsei Altamira utilizou o maior volume dos recursos - 39% - 

ficando o Dsei Guatoc com 34%. 0 Dsei Tapajós utilizou 16% e o Dsei Kaiapó com 11% . 

Observamos que os valores apresentados no monitoramento do Plano Operacional não 

coincidem exatamente com a informação contida nos relatórios citados, uma vez que os 

Dseis não utilizam apenas os recursos existentes naquela ação ou programa, podem 

utilizar outros programas ou ações, como ocorreu com os três e na integra em relação ao 

Kaiapó.  
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Tabela 43 – Execução Física-Financeira por Subação I mplementação das Ações de 
Vigilância Alimentar e Nutricional - Ação 6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e 
Nutricional dos Povos Indígenas, em 2009.     

Exercício 2009 
META 

PROGRAMA
DA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Subaç
ão Esperado Alcançado* 

Alcançado/ 
Esperado (%) 

31655 60 78 130 

31561 50 54 108 

31556 50 47 94 
Física 

Percentual 
de Crianças 
< de 05 
anos 
Acompanha
das 

Percentual 

31588 63 68,4 108,5 

31655 74 90,30 122,03 

31561 40 43 107,5 

31556 40 83 207,5 

Física Percentual 
de 

Gestantes 
Acompanha

das 

Percentual 

31588 40 35,1 87,7 

Física Percentual 
de Redução 
Alcançado - 
Crianças 

Percentual 31655 45 37,7 17,4 

Física Percentual de 
Redução 
Alcançado - 
Gestantes 

Percentual 31655 17,8 16,6 5,5 

31556 01 0 0 
Física 

Inquérito 
Nutricional 
Apoiado 

Unidade 
31588 01 01 100 

31655 57.000, 57.000,00 100 
31561 170.843,36 50.000,00 29,3 
31556 15.600,00 15.600,00 100 

Financeira  Reais 

31588 25.000,00 22.980,00 91,92 
Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus/Dseis – Jan/2010 – dados sujeitos a alteração  

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

O objetivo desta ação é disponibilizar serviços de saúde aos povos indígenas 

garantindo a oferta de serviços de saúde visando promover, prevenir e recuperar a saúde 

das comunidades indígenas considerando o contexto político, antropológico, geográfico e 

econômico que se enfrenta. 

Abaixo se apresenta o quadro que configura numericamente a abrangência da área 

indígena no Estado, sob competência da Core Pará demonstrando de forma 

contextualizada como os Dseis estão atuando. A extensão territorial dos Dsei envolve 

vários municípios do Estado Pará e do Maranhão. Esta configuração é bastante onerosa e 

de resultados lentos, mas ainda assim há avanços.   
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Quadro VI – Situação Demográfica e Sanitária da População I ndígena Atendida 
pela Core Pará, em 2009. 

DSEIS Nº. Pólo 

Abrangên
cia/ nº. 

de 
Município

 
Aldeia Etnia População 

Sistema 
abasteci
mento 

de água 

Casai 
Postos 

de 
Saúde 

 
ALTAMIRA 

01 04 (Pará) 18 10 2.474 15 01 16 

 

GUATOC 
08 

15 (Pará) 
01 

(Maranhão) 
67 34 6.969 54 05 54 

 

KAIAPÓ  04 05 (Pará) 40 01 4.303 24 06 11 

 

TAPAJÓS  11 04 (Pará) 110 06 8.891 16 03 10 

TOTAL 24 
28 (Pará) 

01 
(Maranhão) 

235 51 22.637 109 15 91 

 

  Fonte: Dseis/Nuasis/ Core – Pa /Fev./2010 – Dados sujeitos a alteração  

A Ação 8743 – Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena 

esta dividida em várias subações, conforme estão registradas no Plamsus. Uma mesma 

subação apresenta quatro informações, uma vez que elas se reportam a cada um dos 

quatro Dseis.   

Subação - I mplementação de Ações de controle da Tuberculose nas áreas 

indígenas.  

Esta subação tem 03 metas, no entanto, dependendo da característica 

epidemiológica e da condição logística e laborativa do Dsei, apenas duas foram 

operacionalizadas. A primeira meta trata da detecção de 100% dos sintomáticos 

respiratórios/SR, a segunda meta trata de alcance do percentual de 100% de cura dos 

casos de tuberculose diagnosticados nos Dseis e a terceira trata sobre a implantação do 

programa de Hanseníase nos Dseis.   

Subação 31589 - O Dsei Altamira continua sem registrar nenhum caso de tuberculose 

desde 2005. Em relação a 1ª meta o Dsei Altamira a superou em 12%. Em relação a 2ª 

meta o Dsei mantem o índice zero, sem casos de Tuberculose e quanto a 3ª meta o dsei 

conseguiu implantar o programa de Hanseníase. 

Subação 31635 – Dsei Guatoc: A 1ª meta referente a identificação de Sintomáticos 

Respiratórios – SR foi superada em 15,7%: em relação a 2ª meta o Dsei alcançou a meta 

de 100% de cura dos caso.  Em relação à 3ª meta o Dsei conseguiu implantar o Programa 

de Hanseníase. O Dsei informa que não houve redução no número de casos de 
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Tuberculose em decorrência do processo migratório, informando que 50% dos casos 

foram importados. Ao todo o Dsei notificou 07 casos. E registrou ainda que no Dsei há 

dois casos de Hanseníase. 

Subação 31597 - Dsei Kaiapó: Alcançou as metas estabelecidas, mas não houve 

diminuição no número de casos, em 2008 ocorreram 04 casos em 2009 ocorreram 06.   

Subação 31640 – Dsei Tapajós: O Dsei Tapajós superou a meta em relação ao número 

de SR – sintomáticos respiratórios alcançando 103,53%, por conta da intensificação das 

ações quanto à identificação dos SR; Quanto a 2ª meta o desempenho não foi o esperado, 

alcançou pouco mais de 40%, por conta do tempo necessário para o tratamento 

supervisionado. Ainda há 05 casos em tratamento iniciado em junho/09. Em relação à 3ª 

meta o Dsei conseguiu implantar o programa de Hanseníase. 

Para desenvolver esta subação os Dseis utilizaram recursos da ordem de R$ 

79.771,62, observando que este não pertence apenas ao plano interno de tuberculose, 

mas também das outras ações que compõe a ação 8743. Especificamente do Plano 

Interno-Tuberculose foram descentralizados e aplicados 26,3% deste recurso.  

Considerando o que consta no Plano Operacional e em seu monitoramento, significa que 

estes utilizaram apenas 40,36% do recurso programado.  

Tabela 44 – Execução Física e Financeira da Subação - da Ação 8743 – 
Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena – Tuberculose, em 
2009.  

Exercício 2009 
META 

PROGRAMA
DA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Subação 
Esperado Alcançado* 

Alcançado/ 
Esperado (%) 

31589 25 28 112 

31635 70 81 114,3 

31597 84 466 554,7 
Física 

Nº de SR 
detectados 

Tuberculose 

Unidade 

31640 170 176 103,53 

31635 100 100 100 

31597 90 100 111,11 Física 

% de cura 
em 

Tuberculose 

Percentual 

31640 90 54,5 60,5 

31589 01 01 100 

31635 01 01 100 Física 

Programa 
Implantado 
- 
Hanseníase 

Unidade 

31640 01 01 100 

Física 

Coeficiente 
de Incidência 
de 
Tuberculose 

Unidade 31589 0,0/100.000 0,0/100.000 100 
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Altamira 52,27 98,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Guatoc 87,03 117,57 15,54 16,18 139,86 59,61 71,75

Kaiapó 304,47 336,08 299,56 295,07 272,33 98,14 139,44

Tapajós 136,24 0,00 14,35 45,54 86,08 81,62 67,48

Core 139,51 112,80 67,19 76,46 129,21 68,30 75,10

2003 
Coef.Incid.

2004 
Coef.Incid.

2005 
Coef.Incid.

2006 
Coef.Incid.

2007 
Coef.Incid.

2008 
Coef.Incid.

2009 
Coef.Incid.

31589 4.000,00 4.000,00 100 

31635 114.660,57 2.3690,00 2,0 

31597 30.000,00 20.000,00 66,66 
Financeira 

 
Reais 

31640 49.000,00 32.081,62 65,5 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus/DSeis – Jan/2010 – dados sujeitos a alteração   

De acordo com o Relatório Siafi o Plano Interno - Tuberculose, descentralizou e 

empenhou apenas 28,9% de todos os recursos utilizados pelos Dseis para executar 

esta meta.   

A seguir se apresenta o gráfico I referente à série histórica quanto ao coeficiente 

de Tuberculose, no qual se verifica o desempenho dos Dseis, observando que o Dsei 

Altamira destaca-se sem apresentar casos desde 2005 e o Dsei Tapajós que 

apresentou uma queda de 17,3%. Guatoc e Kaiapó apresentaram elevação.  A Core 

como um todo sofreu um crescimento de 9,9%, quando se compara a 2008. 

Gráfico I - Coeficiente de Incidência de Tuberculose Pulmonar Bacilífera, segundo 
distritos da Core - Pa, no período de 2003 a 2009. 

Fonte: Dseis/ Nuasis/Core-Pa / Dados sujeitos a alteração.    

Subação -  Implementação das ações de controle da Malária em área indígena 

Nesta subação a meta é reduzir em 15% o número de casos de malaria da 

população indígena. Excetuando o Dsei Guatoc, todos os demais estabeleceram o índice 

de redução 15% no número de casos. 

Subação 31619 : Dsei Altamira – este Dsei conseguiu cumprir sua meta, se propôs a 

reduzir a 520 casos e atingiu 512 casos, de acordo com informações do Dsei. Alcançou 

uma variação anual de 0,19 em relação a sua variação anual. Seu desempenho positivo foi 
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de 126,66%. No entanto, observa-se  diversos fatores que contribuem para o número de 

casos registrados, como: envolvimento dos indígenas em áreas extrativas de minério e 

madeira, o nomadismo da população indígena, a sazonalidade climática. 

Subação 31577: Dsei Guatoc – Estabeleceu a meta de redução em 20%, dos 759 casos 

previstos ocorreram 619. O desempenho do Dsei em relação a esta meta foi de 113,1%. 

Embora o número de casos seja muito alto, ainda assim o desempenho do Dsei foi bom. 

Observa-se que houve um investimento financeiro que inclusive ultrapassou o recurso 

programado, no entanto, o Plano Interno – Malária descentralizou exatamente o valor 

utilizado. Outro fator positivo: há um técnico especializado na área e gerencia o programa 

no Dsei.   

Subação 31638: Dsei Kaiapó – Este Dsei não conseguiu atingir a meta, atingiu uma 

variação anual negativa (-96,13%). Foram previstos 07 casos e ocorreram 181. Estes 

casos ocorreram durante o 2º semestre.  

Subação 31595: Dsei Tapajós – Não conseguiu alcançar a meta, houve um aumento no 

número de casos. Alcançou um percentual negativo de -32,77%. O desempenho desta 

meta foi de -279,96%. Esta situação assim se configura por falta de pessoal e 

equipamento. Lembrando que este Dsei não conseguiu aprovação de nenhuma instituição 

através do processo de Chamamento Público, contando apenas com os servidores da 

Core, lotados naquele Dsei. Além disso, a área de abrangência do Dsei tem atividades 

extrativistas mineral (ouro) e os assistidos estão em constante contato com os 

garimpeiros, desenvolvem também a atividade no garimpo, adquirem a malária e 

disseminam nas aldeias. 

Os Dseis programaram utilizar R$ 248.976,80 e efetivaram suas metas com 94,3% 

deste recurso. Os Dseis Altamira e Guatoc ultrapassaram o recurso destinado a subação, 

O Dsei Kaiapó utilizou exatamente o que recebeu e o Dsei Tapajós utilizou apenas 58% do 

recurso programado.     

Tabela 45 – Execução Física e Financeira da subação da Ação 8743 – Promoção, vigilância, 
proteção e recuperação da saúde indígena – Malária, em 2009.   

Exercício 2009 

 

META 
PROGRAMA

DA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Subaçã
o Esperado Alcançado* 

Alcançado/ 
Esperado (%) 

31619 520 512 126,66 

31577 759 619 113,1 

Física Nº de casos 
de malária 

Unidade 

31638 07 181 -96,58 
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31595 1.884 3.248 -32,77 

31619 
             

15.000,00 
30.000,00 200 

31577 103.000,00 110.000,00 107 

31638 45.000,00 45.000,00 100 
Financeira  Reais 

31595 85.976,80 49.914,93 58 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus/ Sivep-Malária -Jan/2010 – dados sujeitos a alteração.     

Comparando o que foi realizado, com o relatório Siafi verifica-se que os Dseis 

gastaram 9% além do recurso específico do Plano Interno- Malária. Houve a utilização de 

50,4% de recurso extrateto, ocorrendo tal situação com os Dseis Altamira e Guatoc. 

Gráfico I I - Malária - I ncidência Parasitária Anual ( I PA/ 1000 hab.) , segundo 
Distritos da Core, no período 2003 a 2009. 
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Altamira 638,3 385,7 327,6 387,7 441,0 285,17 206,95

Guatoc 62,8 51,9 132,7 147,9 185,4 140,98 88,82

Kaiapó 7,4 0,6 0,9 6,8 1,1 1,96 42,06

Tapajós 446,9 312,9 372,6 531,1 356,4 281,46 365,31

Core 256,5 172,8 218,3 287,9 242,0 180,32 206,83 
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      Fonte: Dseis/Nuasis/ Core-Pa  - Jan/2010 – Dados sujeitos à alteração  -   

Observando a série histórica registrada no gráfico I I se verifica que há uma 

oscilação constante nos resultados, em 2009 ocorreu um crescimento no número de 

casos, atingindo um percentual de -21,05%. 

Subação – Implementação das Ações de Imunizações nas aldeias 

Esta subação apresenta 03 metas, a 1ª diz respeito à cobertura vacinal de Pólio 

Oral e Tetravalente em crianças < de 1 ano, A 2ª meta diz respeito a cobertura vacinal 

para Tríplice Viral e Hepatite B em crianças de 1-4 anos e a 3ª meta diz respeito ao 

percentual de pessoas com  esquema vacinal completo. Em todas as metas tem variação 

percentual de alcance entre os Dsei, considerando o alcançado em 2008, mas o mínimo 

estabelecido para cada uma é de 80% de cobertura. 

Subação 31590 – Dsei Altamira: A meta referente à cobertura vacinal de Pólio Oral e 

Tetravalente não foi atingida, a meta estabelecida é de 80% e foi atingido apenas 
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23,38%. Esta meta não foi alcançada por conta da falta de recursos humanos para 

executar as 05 etapas de vacinação. Foram executadas apenas 04. Em relação à 2ª meta 

– alcançar a cobertura vacinal de 85% para vacina Tríplice Viral e Hepatite B em crianças 

de 1-4 anos, o Dsei alcançou o percentual de 97,3% para a Hepatite B, alcançando na TV 

82,7%, significando que esta meta não foi alcançada. Quanto a 3ª meta também não foi 

alcançado o percentual estabelecido, 75%  dos indígenas estão com Esquema Vacinal 

Completo (EVC). A meta estabelecida pelo Departamento de Saúde Indígena é de 60%, 

tendo sido atingida pelo Dsei. Esta subação foi prejudicada pela falta de recursos humanos 

e de sensibilização dos contingentes populacionais de adolescentes e adultos. 

Subação 31583 – Dsei Guatoc: em relação à 1ª meta cobertura vacinal de Pólio Oral e 

Tetravalente não foi atingida, foi previsto alcançar 99% em relação a menores de 1 ano, 

no entanto foi alçando 85,65%. Quanto a meta 2 - cobertura vacinal para Tríplice Viral e 

Hepatite B em crianças de 1-4 anos também não foi alcançado por falta de 0,76%. A meta 

03 referente ao EVC também não foi alcançada por falta de 3,5%. As metas não foram 

alcançadas por conta da rotatividade dos profissionais, dificuldades logísticas quanto ao 

armazenamento das vacinas e transporte das equipes e falta de supervisão técnica do 

Dsei nos pólos. 

Subação 31637 – Dsei Kaiapó: A meta referente à cobertura vacinal de Pólio Oral e 

Tetravalente não foi atingida, foi previsto alcançar 80% tendo alcançado 58%; quanto a 

meta 02 referente a cobertura vacinal para Tríplice Viral e Hepatite B em crianças de 1-4 

anos foi superada em 8,24% e em relação a 3ª meta.  A dificuldade enfrentada pelo Dsei 

diz respeito ao aspecto cultural especificamente o nomadismo praticado entre as aldeias.  

Subação 31592 – Dsei Tapajós: A meta 1 referente a cobertura vacinal de Pólio Oral e 

Tetravalente não foi atingida, foi previsto um alcance de 80% e foi atingido o percentual 

de 71,90%; a 2ª meta foi alcançada, foi programado alcançar 85% da cobertura vacinal 

para Tríplice Viral e Hepatite B em crianças de 1-4 anos. A 3ª meta também foi superada 

em 1,4%, a programação era de alcançar 86% de pessoas com esquema vacinal completo 

– EVC e o atingido foi de 87,2%. A dificuldade encontrada pelo Dsei para execução desta 

subação deve-se ao período programado para a sua execução que é trimestral e deverá 

ser alterada para 2010.  

Os quatro Dseis utilizaram 77,5% dos recursos programados para a execução da 

subação. O Dsei Altamira ultrapassou o valor programado e o Dsei Guatoc utilizou apenas 

25% do valor definido no Plano Operacional 2009. 
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Tabela 46 – Execução Física e Financeira da subação da Ação 8743 – Promoção, 
vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena – Imunização, em 2009.  

Exercício 2009 

 
META 

PROGRAMA
DA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Subação Esperad
o 

Alcançado* 
Alcançado/ 

Esperado (%) 

31590 80 23,38 29,2 

31583 99 85,65 86,52 

31592 80 22 27,5 
Física 

Cobertura 
vacinal de 

Pólio Oral e 
Tetravalente 
em crianças 
< de 1 ano 

Percentual 

31637 80 71,90 89,8 

31590 85 85 100 

31583 99 98,25 99,24 

31637 85 86,7 102 
Física 

Cobertura 
vacinal de 
Tríplice Viral 
e Hepatite B 
em crianças 
de 1 - 4anos 

Percentual 

31592 85 86,5 101,76 

31590 85 74,8 88 

31583 93,2 89,7 96,53 

31637 60 78,8 131,33 
Física 

Cobertura 
de Esquema 
Vacinal 
Completo 
EVC 

Percentual 

31592 86 87,2 101,4 

31590 6.768,00 8.625,00 127,43 

31583 30.000,00 8.142,00 27,14 

31637 95.000,00 84.000,00 88,42 
Financeira  Reais 

31592 23.000,00 19.825,50 86,2 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010 – dados sujeitos a alteração   

Em que pese os Dseis terem planejado a utilização dos recursos, conforme consta 

no monitoramento do P.O. 2009, o Plano Interno – Vacinação, o valor repassado 

especificamente através deste Plano Interno foi 175% menor que o valor utilizado pelos 

Dseis.   

Subação - I mplementação das Ações de Atenção I ntegral à Saúde da Mulher e 

da Criança Indígena 

Nesta subação a principal meta é reduzir em 5% a mortalidade infantil indígena, e 

apenas os Dseis Altamira apresentou mais de uma meta como veremos a seguir. 

Subação 31645 – Dsei Altamira: o resultado encontrado nesta subação em relação ao 

coeficiente de mortalidade infantil não foi o esperado, ficou acima da meta estabelecida. O 

resultado que deveria ser de 53,6/1.000, ficou em 62/1.000, alcançando um percentual de 
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-99,1%. Ocorreram 09 óbitos de crianças menores de 1 ano em 2009, enquanto que em 

2008 foram 07 óbitos. A meta 2 referente a garantia de disponibilização de exames 

citopatológicos cérvico-vaginais para 50% das mulheres na faixa etária de 10 a 49 anos, 

foi ultrapassada, esperava-se 50% das mulheres indígenas, mas foram atendidas 53,1%, 

alcançando um total de 106,2%. Dentre os principais problemas enfrentados pelo Dsei diz 

respeito à falta do profissional médico na EMSI e de outros profissionais em número 

suficiente, o aspecto climático é outro aspecto negativo provocado pelo período seco e 

ainda a ocorrência de gravidez gemelar com óbito fetal.   

Subação 31567 -  Dsei Guatoc: Este Dsei conseguiu reduzir o coeficiente de mortalidade 

infantil de 42,26 /1.000 para 28,6/1.000, um desempenho positivo, atingindo 56,3%, em 

relação a meta estabelecida. Em 2008 ocorreram 11 óbitos de menores de 1 ano, em 

2009 foram 09.  O Dsei Guatoc apresenta infraestrutura menos precária que os demais 

Dseis, inclusive em relação a força de trabalho, são 89 servidores. 

Subação 31569 - Dsei Kaiapó: Este Dsei não conseguiu reduzir o coeficiente de 

mortalidade infantil, o seu desempenho foi negativo, tendo alcançado o percentual de -

23,4%. Ocorreu um aumento de no número de óbitos foram 19 em 2009, enquanto que 

em 2008 foram 14. O Dsei considera que o aspecto cultural é a principal causa de 

mortalidade em menores de ano, os indígenas confiam no tratamento do pajé.  

Subação 31615 - Dsei Tapajós: Também conseguiu reduzir o coeficiente de mortalidade 

infantil de 61/1000 nascidos vivos para 39,7/1.000, um desempenho positivo, alcançando 

o percentual de 71,3%. Em 2008 ocorreram 21 óbitos de menores de 1 ano em 2009 

ocorreram 13 óbitos. O desempenho deste Dsei foi o melhor entre todos. O que não 

significa que não enfrentem problemas principalmente no que se refere ao acesso as 

aldeias e falta de recursos humanos.  

Nesta subação os Dseis utilizaram 90,1% do total de recursos financeiros 

destinados a sua execução. O Dsei Guatoc desenvolveu esta subação em conjunto com as 

demais e não fez um controle específico para esta, por conta disso apresenta o resultado 

“zero” quanto à coluna alcançada na Tabela 47. 

Para desenvolver esta subação os Dseis utilizaram 90,1% dos recursos 

programados.      
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Altamira 94,12 91,95 77,67 55,05 88,71 56,45 62,07

Guatoc 48,54 36,65 34,78 29,13 32,26 44,72 28,57

Kaiapó 46,98 79,71 162,39 55,56 119,50 68,97 90,05

Tapajós 59,83 45,20 95,56 16,61 50,00 64,02 37,36

Core 57,86 54,55 84,79 32,35 63,45 58,82 51,42

2003 C.M.I 2004 C.M.I 2005 C.M.I 2006 C.M.I 2007 C.M.I 2008  C.M.I 2009  C.M.I

Tabela 47 – Execução Física e Financeira da subação da Ação 8743 – Promoção, 
vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena – Saúde da Mulher e da Criança, 
em 2009.  

Exercício 2009 

 
META 

PROGRAMA
DA 

PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Subação 

Esperado Alcançado* 
Alcançado/ 
Esperado 

(%) 

31645 53,6 62,0 -99,0 

31567 42,26 28,6 56,29 

31569 65,51 90,05 -23,42 

Física 

Coeficiente 
de 

Mortalidade 
Infantil 

/1000 

31615 61 37,35 71,35 

Física 

Exames 
citopatológi
cos cérvico-
vaginais 

Percentual 31645 50 53,1 106,2 

31645 21.250,00 21.250,00 100 

31567 30.000,00 0,0 0,0 

31569 126.000,00 126.000,00 100 
Financeira 

 

Real 

31615 167.000,00 162.985,20 97,6 

Fonte: Dseis/ Nuasis/ Core Pará/Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010 – Dados sujeitos à alteração  

Segue abaixo uma representação gráfica com a série histórica do coeficiente de 

mortalidade de menores de um ano o coeficiente da Core Pará vem declinando desde 

2007. Durante o ano de 2009 alcançou-se um desempenho de 133,0%, embora os Dsei 

Altamira e Kaiapó não tenham cumprido suas metas.  

Gráfico I I I - Coeficiente de Mortalidade I nfantil (C.M. I / 1000 hab.) , segundo distritos 

da Core, no período de 2003 a 2009. 

     Fonte: Dseis/ Nuasis/ Core Pará – Dados sujeitos à alteração   
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 Subação - Capacitação de Profissionais da área de Saúde Indígena  

Esta subação é desenvolvida através de duas metas, entretanto, dois Dseis 

apresentaram apenas 01 meta.  

Subação 31559 – Dsei Altamira: a meta apresentada – Capacitar profissionais que 

atuam na saúde indígena – foi atingida em 130%. A proposta era capacitar 285 

profissionais e foram capacitados 371 profissionais e conselheiros distritais e locais de 

saúde. Estes participantes foram distribuídos em 05 eventos.   

Subação 31568 – Dsei Guatoc: O Dsei desenvolveu duas metas, a 1ª - Implementar 

ações de capacitação para profissionais que atuam na saúde indígena – não alcançou a 

meta, ela foi atingida  em  66,86%. Dos 347 profissionais programados apenas 232 foram 

capacitados. A 2ª meta – Realizar eventos (reuniões, seminários) para profissionais – foi 

ultrapassada em 10%. Foram programados 10 eventos e realizados 11.  

Subação 31580 – Dsei Kaiapó: O Dsei desenvolveu duas metas, a 1ª - Capacitar 

permanentemente os profissionais que atuam no dsei Kayapó e a 2ª– Realizar eventos 

(reuniões, seminários) para profissionais – não foram desenvolvidas em decorrência de 

atraso no envio de projetos ao Setor de Capacitação da Core. Observa-se que alguns 

profissionais deste Dsei, 12,3%, participaram de processos de capacitação desenvolvidos 

por outras unidades da Core. 

Subação 31579 – Dsei Tapajós: Este Dsei desenvolveu apenas uma meta - Capacitar 

profissionais que atuam na saúde indígena – o número de profissionais estabelecido era 

de 93 e foram capacitados 76 (81,7%). Foram realizados 05 eventos de capacitação.  O 

quantitativo de profissionais capacitados poderia ter sido superado, caso não tivesse 

ocorrido um evento da Funai no mesmo período em que o Dsei desenvolvia o seu.  

Nesta subação os Dseis utilizaram 21,9%. O baixo desempenho deve-se a questões 

referentes ao processo licitatório, a falta de empresas locais inscritas no SICAF e o valor 

do teto financeiro definido pelos Dseis como insuficiente estes entraves foram apontados 

pelo Dsei Guatoc, mas, comum aos demais. 

Tabela 49 – Execução Física e Financeira da subação da Ação 8743 – Promoção, 
vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena – Capacitação de Profissionais, 
em 2009.  

Exercício 2009 

 

META 
PROGRAMA
DA 

PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Subação 

Esperado Alcançado* 
Alcançado/ 
Esperado 

(%) 

Física 
Profissionais 

Unidade 
31559 285 371 130 
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31568 347 232 66,9 

31580 65 08 12,3 

 
Capacitados 

 
31579 93 76 81,7 

31568 10 11 110 
Física 

Eventos 
Realizados 

Unidade 
31580 8 0 0 

31559 212.966,05 157.660,61 74 

31568 766.639,85 115.000,00 15 

31580 235.000,00 0 0 
Financeira

  

Real 

31579 368.359,53 74.295,00 20 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010 
* Dados sujeitos a alteração  

Observando o Relatório Siafi foi descentralizado 21% em relação ao planejado e 

observa-se também que em relação ao executado foi utilizado 4% além do que havia sido 

destinado especificamente via Plano Interno – Capacitação, excetuando o Dsei Kaiapó, 

todos utilizaram pequeno percentual de recursos da Ação principal  - 8743.  

Subação -  Promoção da Educação em Saúde dos Povos Indígenas  

Esta subação tem uma meta, no entanto o Dsei Altamira apresenta duas, como se 

vê a seguir: 

Subação 31566 – Altamira: a primeira meta – Beneficiar com ações de Educação em 

Saúde 17 aldeias visando o fortalecimento do controle social – foi alcançada em 100%. A 

2ª meta – Beneficiar 17 aldeias com ações de Educação em Saúde e Mobilização Social na 

Atenção Integral à Saúde dos Povos Indígenas – também foi atingida em 100%. Ambas as 

metas fazem parte das atividades rotineiras da EMSI (Equipe Multidisciplinar de Saúde 

Indígena). 

Subação 31562 - Dsei Guatoc: desenvolveu a meta - Beneficiar 10 aldeias com ações de 

Educação em Saúde e mobilização social na atenção integral á saúde dos povos indígenas 

– na qual superou a meta em 30%. 

Subação 31575 - Dsei Kaiapó: também desenvolveu a meta - Beneficiar 12 aldeias com 

ações de Educação em Saúde e mobilização social na atenção integral á saúde dos povos 

indígenas – tendo superado a meta em 241,67%, ou seja, 41 aldeias. 
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Subação 31558 – Dsei Tapajós: este Dsei estabeleceu a meta - Beneficiar 05 aldeias 

com ações de Educação em Saúde e mobilização social na atenção integral á saúde dos 

povos indígenas – tendo cumprido-a integralmente.  

Esta subação foi desenvolvida por todos os Dseis tendo utilizado 53,8% dos 

recursos financeiros estabelecidos no Plano Operacional 2009. O Dsei Altamira utilizou 

13,35% a mais do recurso financeiro definido para a subação. Os demais utilizaram menos 

de 50% dos recursos programados. O Dsei Guatoc utilizou 28,5%.   

Os Dseis aplicaram um recurso superior ao constante no Plano Interno - Ação de 

Educação em Saúde, foi descentralizado neste plano interno, 20% de todo o recurso 

descentralizado. Este valor foi utilizado pelo Dsei Guatoc.   

Tabela 50 – Execução Física e Financeira da subação da Ação 8743 – Promoção, 
vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena – Educação em Saúde, em 2009.  

Exercício 2009 

 

META 
PROGRAMA
DA 

PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Subação 

Esperado Alcançado* 
Alcançado/ 
Esperado 

(%) 

31566 17 17 100 

31562 10 13 130 

31575 12 40 333 
Física 

Aldeia 
Beneficiada 

Unidade 

31558 05 05 100 

Física 
Eventos 

Realizados 
Unidade 31566 17 17 100 

31566 21.250,00 24.088,00 113,35 

31562 34.000,00 9.700,00 28,5 

31575 25.000,00 10.000,00 40 
Financeira

  

Real 

31558 7.731,00 3.700,00 47,8 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010 
* Dados sujeitos a alteração 

Subação – Apoiar a Implantação a Política de Assistência Farmacêutica  

Esta subação foi apresentada por todos os Dseis apenas com uma meta, referente 

ao apoio a implantação do Sistema de Controle de Estoque (SISCOESC). 

Subação 31584 – Dsei Altamira: desenvolveu a meta – apoiar a implantação do Sistema 

de Controle de Estoque (SISCOESC) no Dsei Altamira – tendo conseguido implantar o 

sistema, estando inclusive com instalações prediais novas para abrigar o sistema. 
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Subação 31570 – Dsei Guatoc: desenvolveu a meta – apoiar a implantação do Sistema 

de Controle de Estoque (SISCOESC) no Dsei Guatoc e Pólos Base – mas não conseguiu 

implantar o sistema, uma vez que a capacitação de profissionais para efetivar a 

implantação foi desenvolvida apenas em dois pólos: Santarém e Oriximiná, faltando outros 

06 pólos. Estas capacitações não ocorreram em virtude da insuficiência de teto 

orçamentário.  

Subação 31594 – Dsei Kaiapó: também tentou desenvolver a meta – apoiar a 

implantação do Sistema de Controle de Estoque (SISCOESC) – no entanto, por falta de um 

profissional farmacêutico não foi possível concretizar a subação. Não houve aplicação de 

recursos. 

Subação 31596 – Dsei Tapajós: executou a meta - apoiar a implantação do Sistema de 

Controle de Estoque (SISCOESC) no Dsei Rio Tapajós – conseguindo implantar o sistema 

nos seus pólos.       

Para esta subação foi orçado pelos Dseis o valor de R$ 60.377,40 tendo sido 

aplicado 36,2% deste valor.  O Dsei Guatoc utilizou mais de 50% destes recursos.  

Tabela 51– Execução Física e Financeira da subação da Ação 8743 – Promoção, 
vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena – Assistência Farmacêutica, em 
2009.  

Exercício 2009 

 

META 
PROGRAMA
DA 

PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Subação 

Esperado Alcançado* 
Alcançado/ 
Esperado 

(%) 

31584 01 01 100 

31570 01 0 0 

31594 01 0 0 
Física 

Sistema 
Implantado 

Unidade 

31596 01 01 100 

31584 5.631,00 5.631,00 100 

31570 15.000,00 11.200,00 74,7 

31594 28.500,00 0 0 
Financeira

  

Real 

31596 11.246,40 5.045,78 44,87 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010 
* Dados sujeitos a alteração  

Subação - I mplementação de Ações de atenção à saúde bucal para a população 

indígena 
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Subação 31563 – Dsei Altamira: O Dsei apresentou 03 metas: a 1ª meta refere-se ao 

atingimento da média de 02 procedimentos odontológicos assistenciais básicos no Dsei 

para cada indígena, tendo alcançado o resultado de 4,32 procedimentos por indígena; a 

2ª meta diz respeito a alcançar cobertura de 70% por 1ª consulta odontológica, tendo 

efetivado o percentual de 88,2%; e a 3ª meta refere-se à cobertura de 50% por 

escovação dental supervisionada, que foi superada em 6,4%. 

Subação 31585 – Dsei Guatoc: a meta desenvolvida refere-se ao atingimento da média 

de 02 procedimentos odontológicos assistenciais básicos no Dsei por indígena, tendo 

alcançado o resultado de 0,98 procedimentos por indígena, não atingindo a meta.  Este 

resultado, segundo o próprio Dsei, deve-se a fatores como planejamento inadequado da 

subação, provocando insuficiência de insumos e equipamentos odontológicos, falta de 

manutenção periódica dos equipamentos existentes e carência de recursos humanos 

qualificados, além de falta de comprometimento por parte dos profissionais de saúde e 

gestores. 

Subação 31636 – Dsei Kaiapó: o Dsei Kaiapó também desenvolveu a mesma meta - 

atingir a média de 02 procedimentos odontológicos assistenciais básicos no Dsei por 

indígena, tendo alcançado 100% da meta. 

Subação 31598 – Dsei Tapajós: o Dsei Tapajós desenvolveu a mesma meta - atingir a 

média de 02 procedimentos odontológicos assistenciais básicos no Dsei por indígena, no 

entanto, alcançou 20,5% da meta. De acordo com o próprio Dsei a meta seria  alcançada 

dificilmente, inicialmente pela situação geográfica, de difícil acesso, número reduzido de 

profissionais de odontologia (03 odontólogos para 8.813 usuários).   

Esta subação foi operacionalizada com o recurso financeiro da ordem de R$ 

254.336,98, que significa 88,25% do recurso programado. Os Dseis Altamira e Kaiapó 

utilizaram na totalidade os recursos estabelecidos. Em relação ao montante de recursos o 

Dsei Tapajós foi o que mais aplicou em termos absolutos.  Esta subação não possui Plano 

Interno específico. O Dsei Guatoc utilizou o menor percentual de recursos em relação aos 

demais 

Tabela 52 – Execução Física e Financeira da subação da Ação 8743 – Promoção, 
vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena – Atenção a Saúde Bucal, em 
2009.  

Exercício 2009 

 

META 
PROGRAMA
DA 

PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Subação 

Esperado Alcançado* 
Alcançado/ 
Esperado 

(%) 
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31563 2,0 4,32 216 

31585 2,0 0,98 49 

31636 2,0 2,0 100 
Física 

Procedimento 
alcançado Média 

31598 2,0 0,41 20,5 

Física 

Cobertura 
Alcançada 
por 1ª 
consulta 

Percentual 31563 70 88,2 126 

Física 

Cobertura 
alcançada 
por 
escovação 

Percentual 31563 50 53,2 106,4 

31563 20.200,00 20.200,00 100 

31585 60.000,00 33.494,38 55,82 

31636 68.000,00 68.000,00 100 
Financeira

  

Real 

31598 140.000,00 132.642,60 94,74 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2009.  
* Dados sujeitos a alteração 

Subação - I mplementação das Ações de prevenção e controle de DST/ Aids nas 

áreas indígenas   

Esta subação tem apenas uma meta, no entanto, o Dsei Altamira desenvolveu 

duas. 

Subação 31582 – Dsei Altamira: Este Dsei desenvolveu 02 metas. A 1ª meta - 

Implementar o programa de DST/AIDS e Hepatites Virais – foi atingida. Foram realizados 

100 Testes Rápidos em gestantes e população sexualmente ativa e mais 11 exames de 

VDRL em gestantes e em 135 indígenas com idade superior a 10 anos. A Segunda meta 

trata de monitoramento e acompanhamento das ações de controle de DST/AIDS, que foi 

efetiva, tendo sido realizada também capacitação da EMSI em monitoramento das DSTs.  

Subação 31557 – Dsei Guatoc: A meta definida pelo Dsei - Implementar o teste rápido 

para HIV em 07 pólos com programa DST/AIDS e teste rápido implantados – não foi 

atingida, de acordo com o Dsei, por conta da falta de disponibilização pela Secretaria 

Estadual de Saúde dos Testes Rápidos, bem como, a insegurança dos profissionais quanto 

aos aspectos legais para realização dos testes.  

Subação 31591 – Dsei Kaiapó: O Dsei também buscou desenvolver a meta Implementar 

o teste rápido para HIV, no entanto, conseguiu realizar capacitação de profissionais para 

atuarem na área em apenas dois pólos, não conseguindo de fato implementar o 

programa.  
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Subação 31620 – Dsei Tapajós: Este Dsei desenvolveu a seguinte meta: monitorar e 

acompanhar as ações de controle das DST registradas no Dsei, estando todos os casos 

sendo monitorados. O Dsei conseguiu efetivar a meta.  

O Custo total programado desta subação foi de R$ 73.730,00, tendo sido utilizado 

um percentual de 46,1%.        

Tabela 53 – Execução Física e Financeira da subação da Ação 8743 – Promoção, 
vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena – Prevenção e controle de 
DST/HIV/AIDS, em 2009.  

Exercício 2009 

 

META 
PROGRAMA
DA 

PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Subação 

Esperado Alcançado* 
Alcançado/ 
Esperado 

(%) 

31582 1 1 100 

31557 1 0 0 Física 
Programa 
Implementado 

Unidade 

31591 1 0 0 

31582 1 1 100 
Física 

Dsei 
Monitorado Unidade 

315620 1 1 100 

31582 13.635,00 13.635,00 100 

31557 20.000,00 1.000,00 5,0 

31591 58.000,00 0 0 
Financeira

  

Real 

31620 68.000,00 59.095,00 87,9 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010.  
* Dados sujeitos a alteração  

Subação: Executar ações complementares de Atenção à Saúde I ndígena com 

Instituições Parceiras   

Esta subação foi desenvolvida por todos os Dseis, contando apenas com uma meta. 

Subação 31572 – Dsei Altamira: repactuar convênio para execução das ações 

complementares de atenção básica à saúde nas comunidades indígenas – esta meta foi 

alcançada tendo sido repactuado o convênio com a Prefeitura Municipal de Altamira. 

Subação 31573 – Dsei Guatoc: Apresentou a meta – participar de repactuação de 

convênio para execução de ações complementares de atenção básica à saúde nas 

comunidades indígenas - que foi executada acima do esperado considerando que foram 
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pactuados 04 convênios, tendo como convenentes as Prefeituras Municipais de Santarém, 

Paragominas e Oriximiná e Associação Indígina Tembé de Tomé Açú (AITTA). 

Subação 31641 – Dsei Kaiapó: o Dsei Kaiapó desenvolveu a meta - repactuar convênio 

para execução de ações complementares de atenção básica à saúde nas comunidades 

indígenas - alcançando apenas 33,3% da meta, ou seja 01 convênio foi repactuado, junto 

a Associação Indígena Tuto Pombo 

Subação 31617 – Dsei Tapajós: O Dsei Tapajós tentou efetivar a meta - repactuar 

convênio para execução de ações complementares de atenção básica à saúde nas 

comunidades indígenas – no entanto, não houve instituição habilitada a participar do 

edital de chamamento público, tendo a Funasa optado pela administração direta. 

Os quatro Dseis utilizaram 74,58% dos recursos programados para esta subação.  

Tabela 54 – Execução Física e Financeira da subação da Ação 8743 – Promoção, 
vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena – Ações Complementares, em 
2009.  

Exercício 2009 

 

META 
PROGRAMA
DA 

PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Subação 

Esperado Alcançado* 
Alcançado/ 
Esperado 

(%) 

31572 1 1 100 

31573 3 4 133,33 

31641 3 1 33,33 
Física 

Convênios 
Repactuados 

Unidade 

31617 1 0 0 

31572 3.000,00 3.000,00 100 

31573 15.000,00 7.500,00 50 

31641 15.000,00 15.000,00 100 
Financeira

  

Real 

31617 8.000,00 5.078,81 63,5 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010.   

Subação: Implantação de ações de Biossegurança nas áreas indígenas  

Nesta subação apenas os Dsei Tapajós apresentou meta, consta no Plano 

Operacional da Core desde o ano de 2008, e é considerado prioritário pela Presidência em 

relação a alguns Dseis, como o Tapajós. 

Subação 31616 - Implantação de ações de Biossegurança nas áreas indígenas:    

O Dsei Tapajós implantou esta subação em todas os seus pólos base e nas Casais de 

Jacareacanga, Itaituba e Novo Progresso.  
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  Os insumos utilizados foram adquiridos em conjunto com outros programas, 

embora tenham sido previstos recursos orçamentários para este fim. 

Tabela 55 – Execução Física e Financeira da subação da Ação 8743 – Promoção, 
vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena – ações de biossegurança, em 
2009.  

Exercício 2009 

 
META 
PROGRAMA
DA 

PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Subação 

Esperado Alcançado* 
Alcançado/ 
Esperado 

(%) 

Física 
Dsei com ação 
implantada 

Unidade 31616 1 1 100 

 

Financeira

  

Real 31616 29.230,00 0 0 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010.   

Subação - I mplantação da Vigilância Ambiental / fatores biológicos em área 

indígena 

           Esta subação também considerada prioritária pela Presidência, desde 2008, 

continua sendo desenvolvida pelos Dseis Altamira e Kaiapó. 

Subação 31586 - Dsei Altamira: Vigilância Ambiental/ fatores biológicos em área 

indígena - trata-se da meta - apoiar a implantação da vigilância das doenças e agravos 

transmitidos por vetores, hospedeiros, reservatórios e animais peçonhentos no Dsei - que 

foi executada com sucesso.   

Subação 31618 – Dsei Kaiapó: A meta é a mesma, tendo sido o sistema de vigilância 

implantado no Dsei Kaiapó em novembro/ 2009. O Dsei previu recursos financeiros, no 

entanto, não o aplicou e alcançou a meta, mesmo sem utilizá-lo.   

Para esta subação o Dsei Altamira não previu recurso orçamentário, uma vez que 

é uma subação transversal a quase todas as ações e mobilizações de caráter educativa. 

Faz parte das atividades de mobilização social das diversas equipes profissionais.  

Tabela 56 – Execução Física e Financeira da subação da Ação 8743 – Promoção, 
vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena – vigilância ambiental/ fatores 
biológicos, em 2009.  

Exercício 2009 

 

META 
PROGRAMA
DA 

PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Subação 

Esperado Alcançado 
Alcançado/ 
Esperado 

(%) 

31586 1 1 100 
Física 

Dsei com 
vigilância 
implantada 

Unidade 
31618 1 1 100 

Financeira

  

Real

 

31586 0,00 0 0 
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31618 44.000,00 0 0 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010.   

Subação - Implantação das Ações de Saúde Mental            

Esta subação também considerada prioritária pela Presidência, desde 2008, 

continua sendo desenvolvida apenas pelo Dsei Guatoc. 

Subação 31587 - Implantação das Ações de Saúde Mental - Dsei Guatoc: trata-se da 

meta - implementar as diretrizes de saúde mental em dois Pólos Bases do Dsei - que foi 

alcançado em 100%, nos pólos base Tomé Açu e Tucurui. Para atingir a meta foi 

programado o custo de R$ 23.000,00 tendo sido utilizado 11,3% deste recurso. 

Tabela 57 – Execução Física e Financeira da subação da Ação 8743 – Promoção, 
vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena – Ações de Saúde Mental, em 
2009.  

Exercício 2009 

 

META 
PROGRAMA
DA 

PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Subação 

Esperado Alcançado 
Alcançado/ 
Esperado 

(%) 

Física 
Diretrizes 
Implantadas 

Unidade 31587 2 2 100 

Financeira

  

Real  23.000,00 2.600,00 11,3 

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010  

           

  De acordo com o Plano Operacional e seu monitoramento para desenvolver as subações 

da ação 8743 - Promoção, Vigilância, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena, a Core 

Pará, através de seus Dseis, previu aplicar o montante de R$ 3.554.017,56. No entanto, 

foram descentralizados e empenhados R$ 9.345.285,01, cerca de 263% acima dos 

recursos solicitados, observando que ocorreram muitos eventos de extrateto.   

Para operacionalizar as subações desta Ação os recursos financeiros foram 

aplicados no elemento de despesa 339039 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica em cerca de 49,6%, ficando o elemento 339030 com 17,5% e em 3º lugar o 

elemento 339033 em 14,5%. Estes custos foram em sua maioria utilizados na manutenção 

das Casais - Casas de Saúde Indígena, havendo maior gasto de recursos exatamente nos 

dois primeiros elementos de despesas citados. A manutenção das Casais foi 

desempenhada com a utilização de 23,3% do PTRES 005004  sendo a Casai Icoaraci a 

que concentrou maior aplicação de recursos em decorrência de receber indígenas de todos 

os Dseis, uma vez que esta se localiza na capital do Estado, com maiores recursos 

tecnológicos e profissionais de saúde de diversas especialidades.  
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O Programa 0150 - Proteção e Promoção dos Povos Indígenas na Core Pará 

recebeu ao todo R$ 11.750.201,85 (Quadro VII), aproximadamente 24% a mais do que 

foi descentralizado em 2008. Este valor, correspondente a 51,8% do total de recursos 

descentralizados para a Core - Tabela 59 - tendo sido totalmente empenhado. Em relação 

ao total de valores descentralizados foram pagos 42%. Não ocorreu devolução de recursos 

disponíveis a Presidência, conforme consta no Relatório Siafi.  

Do total de recurso destinados, e empenhados, à área de Saúde Indígena 98,3% 

foram aplicados mediante processo licitatório (pregão eletrônico e presencial). O Dsei 

Tapajós consegui a licitação do volume de seus recursos na ordem de 37,25%, o Dsei 

Altamira 26%, Kaiapó 22,4% e Dsei  Guatoc 14,33%. O maior custo para os Dseis Tapajós 

e Kaiapó refere-se à contratação de serviços de táxi aéreo. A alimentação é outra 

categoria bastante dispendiosa.    

Em relação à ação 3869 os recursos foram aplicados com objetivo de construir 

postos de saúde no Dsei Guatoc e a aquisição de equipamentos pelos Dseis Altamira, 

Guatoc e Tapajós.   

Os Postos de Saúde estão sendo construídos em três pólos Base: Paragominas – 

Aldeia Barreirinha(PA), Centro Novo Maranhão – Aldeia Xyepyerená  (Ma) e Tomé-Açú  

(PA). 

Aldeia Tekenai (PA), que beneficiará uma população de 225 indígenas.  Estas obras estão 

em processo de construção por empresas mediante processo licitatório sendo um na 

modalidade Tomada de preço e duas por Concorrência. O recurso desta ação destinado as 

obras corresponde a 7,6% do recursos empenhado no programa.   

Quadro VII -  Recursos Financeiros Utilizados pelo Programa 0150 - Proteção e 
Promoção dos Povos Indígenas, em 2009. 

Situação 

Ações Provisão 
Recebida 

Empenhos 
Emitidos 

Crédito 
Empenhado 
Liquidado 

Valores Pagos 

2272 1.025.726,81

 

1.025.726,81

 

762.071,62

 

727.497,17

 

6140 101.535,68

 

101.535,68

 

77.885,68

 

77.263,87

  

8743  9.345.285,01

 

9.345.285,01

 

7.909.000,87

 

7.250.786,78

  

3869 
1.277.654,35

 

1.277.654,35

 

425.482,85

 

268.653,36

  

Total  11.750.201,85

 

11.750.201,85

 

9.174.441,02

 

8.324.201,18

 

           Fonte: Funasa/Cgofi/Presi.  Siafi/Jan/2010 
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2.3.2.3. Subações da área de Gestão 

Programa 0016 - Gestão da Política de Saúde 

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

Esta ação foi desenvolvida através de 01 meta pela Divisão de Recursos 

Humanos / Setor de Capacitação da Core Pará.  

Subação 31622 - A meta - Promover a participação de servidores públicos federais em 

exercício na Funasa/ Core - Pa da em eventos de capacitação - foi desenvolvida pelo Setor 

de Capacitação e possibilitou a capacitação de 288 servidores correspondendo a 68,9% do 

total de servidores constantes no Plano Operacional 2009. A meta não foi alcançada na 

integra considerando alguns aspectos como: os eventos realizados paralelamente com a 

mesma clientela, demora no fluxo dos projetos de capacitação, problemas com processos 

licitatórios, cursos realizados sem o quantitativo de participantes e outros.  

Os recursos financeiros utilizados significaram 95% do programado. Além dos 

custos com os eventos de capacitação, houve aquisição de equipamentos objetivando a 

melhoria na qualidade de eventos desenvolvidos pelo próprio Setor de Capacitação.   

Tabela 58 – Execução Física e Financeira da subação 31622 da Ação 4572 - 
Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 
Requalificação – participação de servidores públicos federais em exercício na Funasa/ 
Core - Pa -  eventos de capacitação em 2009.  

Exercício 2009 

 

META 
PROGRAMA
DA 

PRODUTO UNIDADE DE 
MEDIDA Subação 

Esperado Alcançado 
Alcançado/ 
Esperado 

(%) 

Física 
Servidores 
capacitados 

Unidade 31622 418 288 68,9 

Financeira

  

Real 31622 439.883,07 418.243,92  95  

Fonte: Monitoramento do Plano Operacional 2009/ Plamsus – Jan/2010 e Relatório Siafi –Cgofi/Funasa.    

Programa 0750 - Apoio Administrativo 

Ação 2000- Administração da Unidade 

Subação 31643 -Direh/ Seais - Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional-PCMSO. A Core não conseguiu operacionalizar esta subação uma vez que não 

houve descentralização de recursos para desenvolvê-la.  A meta  estabelecida - Implantar 

a Ginástica Laboral não foi executada por falta de profissionais com formação em terapia 
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ocupacional, falta de recursos financeiros e a definição tardia da meta para executá-la em 

2009.  O Setor de Assistência e Apoio Integrado ao Servidor - Seais - havia programado 

utilizar o recurso financeiro na ordem de R$ 20.00,00. 

Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e 
seus Dependentes. 

Subação 31571 Direh/ Seais - Realização dos exames periódicos nos servidores e 

empregados públicos ativos na FUNASA.  Também de responsabilidade da Divisão de 

Recursos Humanos/Seais da Core Pará, assim como a anterior não foi operacionalizada 

por falta de recursos financeiros e a indefinição de alguns aspectos de natureza técnico-

administrativa inviabilizaram a operacionalização da meta - Apoiar e viabilizar a realização 

de Exames Médicos Periódicos em servidores ativos na Coordenação Regional do Pará. Foi 

previsto o atendimento de 2.690 servidores e programado um custo de R$ 517.697,00.    

A Coordenação Regional do Pará recebeu R$ 22.683.413,90 e empenhou 100% 

deste recurso sendo que o percentual de 51,8% foi aplicado nas subações do programa 

0150 - Proteção e Promoção dos Povos Indígenas. Para operacionalizar as subações dos 

programas da área de saneamento ambiental foram descentralizados e empenhados 

28,15% dos recursos. Para fazer a gestão da Core foram descentralizados 17,3%. De todo 

recurso descentralizado 82,2% foram aplicados mediante processo licitatório. Um aspecto 

importante: não ocorreu devolução de recursos à Presidência, foi totalmente empenhado, 

diferentemente de 2008 no qual a Core devolveu quase 4%.   

Tabela 59 – Situação dos Recursos Financeiros Recebidos pela Core Pará, por área em 
2009 

Situação 

Valores Pagos 
Área 

Descentralizado Empenhado 

Crédito 

Empenhado 

Liquidado 
R$  % 

Saúde 

Indígena 
11.750.201,85

 

11.750.201,85

 

9.174.441,02

 

8.324.201,18

 

36,7 

Saneamento 

Ambiental 
6.385.379,53

 

6.385.379,53

 

3.043.182,08

 

 2.832.878,74

 

12,49 

Capacitação 434.023,92

 

434.023,92

 

418.243,92

 

418.243,92

 

1,84 

Administração 

da Unidade 
3.932.233,23

 

3.932.233,23

 

3.235.258,95

 

3.019.911,40

 

13,31 
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Outros 181.575,37 181.575,37 0,0 179.091,10 0,79 

Total 22.683.413,90 22.501.838,53 15.871.125,97

 
14.774.326,34

 
65,13 

Fonte: Funasa/Cgofi/Saeof/Core-Pa /Jan.2010       

A Core como um todo pagou 65,13% de todos os seus compromissos, tendo a 

Saúde Indígena a que conseguiu melhor desempenho neste aspecto, em relação ao 

recurso específico da área conseguiu pagar 70,8%. Observando a planilha Movimentação 

Orçamentária por elemento de despesa a core alcançou melhor desempenho em outras 

despesas correntes, ficando em restos a pagar 13,9% do recurso deste elemento de 

despesa. Enquanto que, por conta da especificidade da atividade que diz respeito a 

investimentos – obras e instalações - há um valor considerável de restos a pagar não 

processados inscritos, cerca de 76,7%.                                   
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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 Fundação Nacional de 

Saúde no Estado do Pará / Core Pará 
36211 255014 

   

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”  

 

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa  

 

Quadro abaixo                             



 
Execução               

Exercício: 2009      

 
Base: 22-JAN-2010      

 
Órgão da UG Executora            36211       

 
Mês de Referência             DEZEMBRO       

 
UG Executora                    255014    FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -  PA   

          

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa  

Programa de Trabalho Grupo de Despesa Provisão 
Recebida 

Empenhos 
Emitidos 

Crédito 
Empenhado          
Liquidado 

Valores Pagos  

09272008901810001

 

Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - 
Nacional 

1 Pessoal E Encargos Sociais 144.829,38

 

0,00

 

0,00

 

142.345,11

  

3 Outras Despesas Correntes 2.149.375,66

 

2.149.375,66

 

1.768.834,89

 

1.678.626,53

  

10122012222720001

 

Gestão e Administração do Programa - Nacional 
4 Investimentos 439.374,94

 

439.374,94

 

180.885,06

 

75.575,08

  

3 Outras Despesas Correntes 829.045,79

 

829.045,79

 

721.597,04

 

708.559,47

  

10122015022720001

 

Gestão e Administração do Programa - Nacional 
4 Investimentos 196.681,02

 

196.681,02

 

40.474,58

 

18.937,70

  

1 Pessoal E Encargos Sociais 36.745,99

 

0,00

 

0,00

 

36.745,99

  

3 Outras Despesas Correntes 3.587.622,77

 

3.587.622,77

 

3.235.258,95

 

3.019.911,40

  

10122075020000001

 

Administração da Unidade - Nacional 

4 Investimentos 344.610,46

 

344.610,46

 

0,00

 

0,00

  

10122128722720001

 

Gestão e Administração do Programa - Nacional 3 Outras Despesas Correntes 435.026,57

 

435.026,57

 

405.303,68

 

390.518,68

  

3 Outras Despesas Correntes 424.983,93

 

424.983,93

 

409.203,93

 

409.203,93

  

10128001645720001

 

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 
Qualificação e Requalificação - Nacional 4 Investimentos 9.039,99

 

9.039,99

 

9.039,99

 

9.039,99

  

10302015038690001

 

Estruturação de Unidades de Saúde Para Atendimento a 
População Indígena - Nacional 

4 Investimentos 1.277.654,35

 

1.277.654,35

 

425.482,85

 

268.653,36

  

10423015061400001

 

Vigilância e Segurança Alimentar E Nutricional Dos Povos 
Indígenas - Nacional 

3 Outras Despesas Correntes 101.535,68

 

101.535,68

 

77.885,68

 

77.263,87

  

10423015087430001

 

Promoção, Vigilância, Proteção e Recuperação da Saúde 
Indígena - Nacional 

3 Outras Despesas Correntes 9.345.285,01

 

9.345.285,01

 

7.909.000,87

 

7.250.786,78

  

10511128776840001

 

Saneamento Básico em Aldeias Indígenas Para Prevenção e 
Controle de Agravos - Nacional 

4 Investimentos 3.317.520,08

 

3.317.520,08

 

644.076,17

 

644.076,17

  

10541012269080001

 

Fomento a Educação em Saúde Voltada Para o Saneamento 
Ambiental - Nacional 

3 Outras Despesas Correntes 44.082,28

 

44.082,28

 

44.082,28

 

44.082,28

  

Fonte:: Funasa/Cgofi - Depin/Cgpla
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De acordo com o que já foi exposto nas páginas anteriores o recurso concedido 

foram utilizados conforme planejado no sentido de cumprir a missão institucional. O 

recurso recebido foi empenhado em sua totalidade, procurando sempre aplicá-lo 

utilizando os mecanismos legais e as modalidades de contratação existentes. Os 

programas voltados para a área de saneamento ambiental – 10122012222720001, 

10122128722720001, 1051112877684000 e 10541012269080001, significam 28% de 

todo recurso descentralizado tendo sido aplicado nas subações dos programas 

viabilizando as visitas preliminares nos projetos do PAC e nos projetos de convênios de 

exercícios anteriores, na intervenção junto as populações indígenas com o objetivo de 

proporcionar-lhes melhor qualidade de vida possibilitando a implantação de micros 

sistemas de abastecimento de água e melhorias sanitárias domiciliares.   

A Diesp buscou executar suas metas, em relação ao saneamento em área indígena, 

mediante contratação de empresas através de processos licitatórios, que significaram 

52% de todo valor empenhado referente aos programas da área de Saneamento 

Ambiental. Fez ainda uso de Suprimento de Fundo, mas esta é uma estratégia em 

declínio, quando comparamos com exercícios anteriores. O uso de Suprimento de Fundo 

é gerado em parte por situações emergenciais e também em decorrência de vários 

fatores, também expostos nas páginas anteriores, que vão desde a questão geográfica, 

ao nível de desenvolvimento do mercado no interior do estado, que inviabiliza a 

contratação de qualquer tipo de serviço ou aquisição de um bem. Estas condições, 

inclusive, podem elevar os custos, especialmente quando não se pode recorrer a prática 

da concorrência.  

Em relação as subações da área de Saúde Indígena os recursos empenhados para 

sua operacionalização significaram 51,8%. Deste total 12,5% foram aplicados em 

investimento e 87,5% em custeio. Estas subações derivam dos programas 

10122015022720001, 10423015061400001, 10423015087430001 e 

10302015038690001, desenvolvidas através dos Quatro Dseis de abrangência da Core 

Pará, como foi demonstrado nas páginas anteriores. Cada Dsei desenvolve um conjunto 

de metas referentes às 12 subações. Em decorrência das condições geográficas, que 

dificultam o acesso às aldeias, a questão cultural, e outros aspectos, a assistência às 

populações indígenas tem um custo elevado quando se olha friamente os dados. 

Contextualmente, os valores apresentados se justificam. Buscar a diminuição no 

coeficiente de mortalidade infantil requer todo um aparato assistencial que vai envolver 
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as 12 subações, e para operacionalizá-las é necessário desenvolver um conjunto de 

atividades administrativas capazes de dar suporte para que o impacto sobre a melhoria 

nas condições de vida dos usuários seja percebido, efetivada. Para tanto, os valores em 

custeio são altos; são garantidos aos usuários do subsistema alimentação, hospedagem, 

transporte em função do tratamento a sua saúde. Para gerir as Casais – Casas de Apoio 

a Saúde do Índio foi aplicado 11,07%do total de recursos liberados à Core, nas ações 

2272 e 8743 do programa 0150, sendo a maior parte do recurso destinado ao elemento 

de despesas 339039 cerca de 50,37%, são contratos realizados mediante licitação para 

fornecimento de alimentação, vigilância e limpeza, frete de aeronave e outros.   

A administração da Core - sede utilizou o recurso descentralizado da seguinte 

forma: 12,5% em investimento e 87,45% em despesas correntes. De todo o recurso 

recebido em 20009, 38,16% foram aplicados na aquisição de serviços e materiais de 

consumo para a área de saúde ocupacional, especificamente para atender os tutelados 

de justiça. Quanto aos investimentos a Core contratou, mediante processo licitatório, 

serviços de obras que foram concluídas em 2009 e outras a serem executadas em 2010. 

Estas obras objetivam melhorar a funcionalidade do prédio. Entre estas obras estão a 

construção do poço do elevador, a área de recepção da sede da Core, o arquivo 

permanente e a sala do almoxarifado/ patrimônio.  

   O quadro Movimentação Orçamentária por grupo de despesa e elemento de 

despesa comprova a utilização de todos os recursos recebidos pela Core, e envolvendo 

todos os programas constata-se a aplicação de 24,7% em investimentos e 74,6% em 

custeio.                   
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2.4.2. Execução Orçamentária  

Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários da UJ            

                                          Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidados                                                   

         
Exercício: 2008       

Base: 03-FEV-2009       

Órgão da UG Executora            36211      

Mês de Referência             DEZEMBRO      
UG Executora                    255014 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PA   

Despesas por Modalidade de Contratação 
UG 

Executora 
Modalidade de  Licitação

 

Despesas 
Empenhadas 

Despesas 
Liquidadas 

02

 

Convite 52.148,71

 

32.982,92

 

03

 

Tomada de preço 681.796,79

 

293.626,16

 

04

 

Concorrência 6.065.658,65

 

1.065.740,38

 

06

 

Dispensa de licitação 741.469,45

 

680.000,26

 

07

 

Inexigível 664.953,76

 

558.526,92

 

08

 

Não se aplica 1.492.275,76

 

1.492.275,76

 

09

 

Suprimento de fundos 484.926,87

 

484.926,87

 

255014

 

PA 

12

 

Pregão 8.921.698,04

 

7.392.029,19

 

Total 19.104.928,03

 

12.000.108,46

  

             Fonte: Funasa/Cgofi/Depin/Cgpla            

                                          Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidados                                                   

  

Exercício: 2009      

Base: 22-JAN-2010      

Órgão da UG Executora            36211     

Mês de Referência             DEZEMBRO     
UG Executora                    255014   FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – PA  

Despesas por Modalidade de Contratação   

UG Executora

 

Modalidade de  Licitação 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas  

Liquidadas 

03 Tomada de preço 838.258,31

 

512.647,40

 

04 Concorrência 5.324.094,99

 

1.927.918,89

 

06 Dispensa de licitação 1.159.456,06

 

1.054.649,15

 

07 Inexigível 487.461,71

 

397.727,07

 

08 Não se aplica 1.999.653,14

 

1.999.653,14

 

09 Suprimento de fundos 212.680,67

 

212.680,67

 

255014

    

PA    

12 Pregão 12.480.233,65

 

9.765.849,65

 

Total 22.501.838,53

 

15.871.125,97

 

     Fonte: Funasa/Cgofi/Depin/Cgpla – Jan/2010 
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Do total de recursos descentralizados e empenhados em 2009, foram aplicados 

mediante licitação cerca de 88,8%. A modalidade mais utilizada foi a modalidade pregão 

aplicando 55,4% das despesas empenhadas. 88,5% dos recursos descentralizados para a 

área de Saúde indígena foram aplicados através da modalidade pregão. A modalidade 

Concorrência é a mais utilizada pela Diesp para viabilizar as obras de saneamento em 

aldeias indígenas. Em relação a modalidade Dispensa a Saúde Indígena também se 

destaca pois utilizou 79,46% do total de recurso utilizado na modalidade.   

Observa-se um crescimento na aplicação das modalidades Tomada de Preço, 

Concorrência e Pregão, ocorrendo um crescimento de 18,6% comparando o período 2008-

2009 e um crescimento de 56,7% em relação às Dispensas de Licitação referente ao 

mesmo período. Estas dispensas em sua maioria ocorreram em virtude de situações 

emergenciais surgidas na área indígena, como necessidade de fretamento de aeronaves, 

aquisição de medicamentos, e outros e o surgimento da gripe H1N1.    

A utilização do Suprimento de Fundos está em declínio, em 2009 significou 0,94% 

do total de recursos empenhados à Core. Comparando o período 2008-2009 observa-se 

uma redução de 56,1%. A Diesp continua utilizando esta modalidade por conta das 

peculiaridades das atividades quanto ao saneamento em áreas indígenas, especialmente 

em relação à manutenção dos microsistemas implantados nas aldeias. O transporte de 

maquinários, material de consumo e insumo para reparos necessários as atividades de 

manutenção aos micros sistemas de abastecimento de água implantados nas aldeias e a 

falta de empresas registradas no Sicaf tem impedido esta redução maior. A Divisão está 

buscando viabilizar a superação desta situação, através de contratação de empresas na 

área de abrangência dos Dseis onde as Aldeias estão localizadas. Em 2009 a Diesp utilizou 

46,8% dos recursos de Suprimento de Fundo, ficando a saúde indígena com 43,2%, 

sendo os maiores gastos executados pelo Dsei Guatoc, alcançando um percentual de 

62,7%, do recurso utilizado pela Saúde Indígena nesta modalidade.                                                                        
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Despesas Correntes e de Capital por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários da UJ              

Execução        

Exercício: 2008        
Base: 03-FEV-2009         

Órgão da UG Executora            36211        
Mês de Referência             DEZEMBRO        

UG Executora                    255014 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE – PA    

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa e elemento de despesa -  Restos a pagar não processados  

Grupo de Despesa Elemento de Despesa 
Empenhos 
Emitidos 

Despesas 
Empenhadas 

 

Crédito 
Empenhado          
Liquidado 

Provisão 
Recebida 

  Crédito 
Disponível 

Restos a 
Pagar não 

processados 
Inscritos 

 

319008 Outros Benefícios Assistenciais 0,00 

 

76.689,60 

 

0,00 

 

76.689,60 

 

0,00 

 

2.056,34 

  

1 
Pessoal e 

Encargos Sociais 319091 Sentenças Judiciais 0,00 

 

30.491,45 

 

0,00 

 

30.491,49 

 

0,04 

 

0,00 

  

339014 Diárias - Pessoal Civil 885.768,35 

 

885.768,35 

 

885.768,35 

 

948.694,96 

 

62.926,61 

 

0,00 

  

339030 Material de Consumo 2.737.619,24 

 

2.737.619,24 

 

2.182.980,16 

 

2.879.369,80 

 

141.750,56 

 

636.373,90 

  

339033 
Passagens e Despesas com 
Locomoção 

2.941.127,43 

 

2.941.127,43 

 

2.788.183,07 

 

2.977.988,62 

 

36.861,19 

 

48.198,70 

  

339036 
Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física 

317.553,40 

 

317.553,40 

 

307.791,97 

 

353.492,76 

 

35.939,36 

 

10.685,90 

  

339037 Locação de mão-de-obra 794.811,43 

 

794.811,43 

 

661.211,80 

 

802.804,04 

 

7.992,61 

 

57.854,73 

  

339039 
Outros Serviços de Terceiros-
Pessoa Jurídica 

4.952.508,28 

 

4.952.508,28 

 

4.111.117,49 

 

5.113.652,82 

 

161.144,54 

 

674.746,28 

  

33904747

 

Obrig.Tribut.e Contrib-Op.Intra-
Orçamentárias 

304,64 

 

304,64 

 

304,64 

 

304,64 

 

0,00 

 

304,64 

  

339092 Despesas de Exercícios Anteriores 433.754,21 

 

433.754,21 

 

433.754,21 

 

436.210,13 

 

2.455,92 

 

0,00 

  

3 
Outras Despesas 

Correntes 

339093 Indenizações e Restituições 43.298,05 

 

43.298,05 

 

43.298,05 

 

46.927,21 

 

3.629,16 

 

3.456,64 

  

449051 Obras e Instalações - Op.Int.Orc. 5.743.656,02 

 

5.743.656,02 

 

559.724,91 

 

5.912.373,97 

 

168.717,95 

 

3.431.014,73 

  

4 Investimentos 
449052 

Equip.e Material Permanente - 
Op.Intra-Orc. 

254.526,98 

 

254.526,98 

 

25.973,81 

 

405.600,00 

 

151.073,02 

 

191.975,24 

  

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

UG Executora                    255014 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PA             

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 

319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 101.931,48

 

0,00

 

0,00

 

99.447,21

 

0,00 

 

1 

 

PESSOAL E ENCARGOS 
SOCIAIS 

319091 SENTENCAS JUDICIAIS 79.643,89

 

0,00

 

0,00

 

79.643,89

 

0,00 

 

1  Total 181.575,37

 

0,00

 

0,00

 

179.091,10

 

0,00 

 

339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.492.885,37

 

1.492.885,37

 

1.492.885,37

 

1.492.885,37

 

0,00 

 

339030 MATERIAL DE CONSUMO 2.381.602,21

 

2.381.602,21

 

1.835.035,21

 

1.578.625,62

 

546.567,00 

 

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.977.288,76

 

1.977.288,76

 

1.785.813,51

 

1.666.213,51

 

191.475,25 

 

339036 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 
FISICA 

500.322,42

 

500.322,42

 

484.657,12

 

484.480,12

 

15.665,30 

 

339037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.243.725,29

 

1.243.725,29

 

1.090.272,84

 

1.001.986,97

 

153.452,45 

 

339039 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 
JURIDICA 

8.926.888,82

 

8.926.888,82

 

7.533.975,02

 

7.006.233,10

 

1.392.913,80 

 

339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 154.693,21

 

154.693,21

 

154.506,54

 

154.506,54

 

186,67 

 

339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 65.644,62

 

65.644,62

 

65.644,62

 

65.644,62

 

0,00 

 

3 

 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 

339139 
OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-
OP.INTRA-ORC. 

173.906,99

 

173.906,99

 

128.377,09

 

128.377,09

 

45.529,90 

 

3  Total 16.916.957,69

 

16.916.957,69

 

14.571.167,32

 

13.578.952,94

 

2.345.790,37 

 

449051 OBRAS E INSTALACOES 4.380.406,01

 

4.380.406,01

 

886.039,55

 

886.039,55

 

3.494.366,46 

 

4 

 

INVESTIMENTOS 
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.204.474,83

 

1.204.474,83

 

413.919,10

 

130.242,75

 

790.555,73 

 

4  Total 5.584.880,84

 

5.584.880,84

 

1.299.958,65

 

1.016.282,30

 

4.284.922,19 

 

Total geral 22.683.413,90

 

22.501.838,53

 

15.871.125,97

 

14.774.326,34

 

6.630.712,56 

 

Fonte: Funasa/Cgofi/Depin/Cgpla – Siafi/Jan/2010 
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2.4.3. Evolução de Gastos Gerais  

GASTOS 
DESCRIÇÃO 

2007 2008 2009 
Diárias no Pais 833.214,36

 
885.768,35

 
1.492.885,37

 
Passagens para o Pais 696.966,58

 
741.329,46

 
566.515,39

 
Diárias a Colaboradores Eventuais no Pais 251.145,06

 
220.544,81

 
420.194,93

 

Apoio Administrativo, Técnico e Operacional.

 

-

 

26.662,50

 

318.537,50

 

Limpeza E Conservação 201.774,40

 

213.182,29

 

227.779,87

 

Vigilância Ostensiva 464.899,91

 

554.966,64

 

697.407,92

 

Manutenção de Software 1.490,00

 

-

 

-

 

Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis -

 

940.861,76

 

-

 

Manutenção Cons.Equip.de Proc. de Dados 180,00

 

-

 

8.288,50

 

Fatura - Cartão Pagto Gov. Fed -

 

294.616,32

 

195.587,01

 

Sq Cartão Pagto   Gov Federal -

 

196.897,00

 

55.449,20

 

Suprimentos de Fundos 601.669,20

 

484.926,87

 

212.680,67

 

TOTAL 3.051.339,51

 

4.559.756,00

 

4.195.326,36

 

Fonte: Funasa/Cgofi/Depin/Cgpla  - Siafi/Jan/2010    

O quadro apresentado demonstra que a Core Pará vem utilizando o recurso de 

forma ascendente no período 2007-2009 houve um crescimento de 37,5%, ocorreu um 

crescimento em quase todos os elementos de despesa. A utilização de Suprimento de 

Fundo tem tido um bom desempenho considerando que está em declínio, reduziu em 

64,6% durante o período 2007-2009. O planejamento das atividades tem sido seguido 

de uma forma mais rigorosa, mas atuar com Saúde Indígena em muitos momentos se 

depara com situações difíceis de aplicar os procedimentos administrativos necessários. 

Deve-se considerar também as condições enfrentadas no interior do Estado, a falta de 

infraestrutura e de mão - de - obra qualificada e o mercado nem sempre organizado.   

Em relação ao total verifica-se que em 2009 houve uma queda de 8% em 

relação a 2008 em conseqüência das categorias passagens para o país e o suprimento 

de fundo, que é um indicativo de que se está planejando melhor as atividades. No 

entanto, esta não é a única explicação para este quadro, o fato está relacionado 

também ao teto orçamentário definido para o desempenho das atividades, 

especialmente, as relacionadas à área indígena que não são desenvolvidas a contento 

por ser o teto orçamentário muito baixo.   
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  2.4.4. Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ  -  por área.      

A seguir as subações serão apresentados quadros com a execução física e 
financeira por área de atuação. A Área Indígena será apresentada por Dsei – Distrito 
Sanitário Especial Indígena.    
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  2.4.4.1.  Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ -  Core- Pará / Diesp – Saneamento Ambiental  

Execução Física Execução Financeira 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação* 
Prioridade** Subação 

Dsecrição das metas 

Produto 
Un. 

Medida 
Meta 

Previst
a 

Meta 
Realizad

a 

Meta 
Prevista 

Meta 
Realizada 

  

Sistema 
Atendido   

15 07 

10  512  0122  20AF  A  1  

31646 Apoio 
ao controle 

da 
qualidade 
da água 

para 
consumo 
humano 

Visitas aos municípios, 
diagnóstico da qualidade 
da água nos municípios, 
capacitação de técnicos, 
implantação de 
laboratórios, diagnóstico 
da qualidade da água 
das aldeias, implantação 
de desinfecção nas 
aldeias, implantação de 
laboratórios de pólos 
base. 

Aldeia 
Beneficiada 

Unidade  

14 16 

810.062,32 185.402,90 

  

Família 
Beneficiada  

Unidade 130 0 

  

Família 
Beneficiada  

Unidade 3.549 264 10 512 0122 7652 P 1 

31581 - 
implantação 
de melhorias 

sanitárias 
domiciliares 

Recebimento, análise, 
visita técnica preliminar, 
emissão de pareceres 
técnicos, 
encaminhamento de 
relação de pendências 
as convenentes, 
recebimento de 
pendências e análise das 
mesmas, até todas as 
pendências sanadas. 
Visitas acompanhamento 
e prestação de contas 
aos convênios já  
firmados 

Convênio 
Acompanhado 

Unidade 35 18 

76.808,76 51.585,25 

 

Família 
Beneficiada  

Unidade 10.629 0 

 

Família 
Beneficiada   

Unidade 
82.525 0 10 512 0122 10GD P 1 

31564 - 
Implantação e 
melhoria de 
sistemas de 

abastecimento 
de água 

Recebimento, análise, 
visita técnica preliminar, 
emissão de pareceres 
técnicos, 
encaminhamento de 
relação de pendências 
as convenentes, 
recebimento de 
pendências e análise das 
mesmas, até todas as 
pendências sanadas.  

Convênio 
Acompanhado  

Unidade 58 21 

138.878,76 91.271,19 

10 512 0122 10GE P 1 31578 
Implantação e 

Recebimento, análise, 
visita técnica preliminar,   Unidade 1.949 0 

36.593,28 19.148,32 
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Família 

Beneficiada   

  
Família 

Beneficiada  
Unidade 28.251 0 

melhoria de 
sistemas de 

esgotamento 
sanitário 

emissão de pareceres 
técnicos, 
encaminhamento de 
relação de pendências 
as convenentes, 
recebimento de 
pendências e análise das 
mesmas, até todas as 
pendências sanadas. 
Visitas de 
acompanhamento e 
prestação de contas aos 
convênios já firmados. 

Convênio 
Acompanhado 

Unidade 7 1 

10 511 1287 7656 P 1 

31621 -
Ampliação e 
melhoria de 
serviços de 
saneamento 

em áreas 
rurais e 

especiais 

Recebimento, análise, 
visita técnica preliminar, 

emissão de pareceres 
técnicos, 

encaminhamento de 
relação de pendências 

as convenentes, 
recebimento de 

pendências e análise das 
mesmas, até todas as 
pendências sanadas. 

Comunidade 
Beneficiada 

Unidade 02 0 2.599,68 -0- 

 

Aldeia 
Beneficiada 

Unidade 16 16 

10 511 1287 7684 P 1 

31644 
Saneamento 
básico em 

aldeias 
indígenas 

Levantamento de dados 
e elaboração de 
projetos, solicitação de 
recursos a cosan, 
licitação das obras, 
visitas de fiscalização 
das obras. 

Obras 
Acompanhadas 

Unidade 29 17 

3.292.504,43 3.317.520,08 

 

Escola 
Atendida 
(2009) 

Unidade 89 0 

10 511 1287 10GC p 1 

31642 - 
implantação e 
melhoria de 
serviços de 
saneamento 
em escolas 

públicas 

Recebimento, análise, visita 
técnica preliminar, emissão 
de pareceres técnicos, 
encaminhamento de relação 
de pendências as 
convenentes, recebimento 
de pendências e análise das 
mesmas, até todas as 
pendências sanadas. 

Escola 
Atendida 
(2008) 

Unidade 15 0 

103.775,04 15.188,75 

 

Família 
Beneficiada 

Unidade 14.418 0 

10 512 1138 3883 P 1 

31639 
Implantação e 
melhoria de 
serviços de 
drenagem e 

manejo 
ambiental 

Recebimento, análise, 
visita técnica preliminar, 
emissão de pareceres 
técnicos, 
encaminhamento de 
relação de pendências 
as convenentes, 
recebimento de 
pendências e análise das 

Convênio 
Acompanhado 

Unidade 4 6 

11.922,84 11.920,04 
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mesmas, até todas as 
pendências sanadas de 
acompanhamento e 
prestação de contas aos 
convênios já liberados.   

* P = Projeto; A = Atividade; OP = Operações Especiais 
* * Prioridade: 1/2/3/4



        2.4.4.1.1. Execução Física e Financeira das ações realizadas pela  Core Pará / Ascom –  Saneamento Ambiental 

 
Execução Física Execução Financeira 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação* 
Prioridade** Subação  Descrição da Meta Produto 

Un. 
Medida Meta 

Prevista 
Meta 

Realizada 
Meta 

Prevista 
Meta 

Realizada 
Município 

Beneficiado 
65 13 

Município 
Beneficiado 

38 37 

Município 
Beneficiado 

13 14 
10 541 0122 6908 A 1 

31576- Fomento à 
Educação em Saúde 
voltada para 
Saneamento 
Ambiental  

Analisar, aprovar os 
PESMS dos convênios 

e acompanhar e 
avaliar a sua 

execução, fazendo 
prestação de Contas 

Comunidade 
Beneficiada 

Unidade 

02 02 

73.840,21 44.082,28 

Matéria 
Divulgada 

Unidade 130 101 

Matéria 
Divulgada 

Unidade 50 65 10 131 1287 4641 A 1 

31560  - Divulgação 
permanente da 

imagem instituc. da 
Funasa nas ações de 
saneamento e saúde 

indígena 

Divulgar matérias 
referentes as ações 
da rede Funasa e 

elaboração de 
informativos e 

divulgar imagem 
institucional 

Edições Unidade 11 11 

30.370,56 30.370,36 

             

84
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2.4.4.2. Execução Física e Financeira das ações realizadas pela  Core - Pará / Saúde Indígena  

2.4.4.2.1. Execução Física e Financeira das ações realizadas pela  Core -  Pará / Dsei Altamira  

Execução Física Execução Financeira 
Função Subfunção Programa Ação 

Tipo da 
ação*  

Prioridade
** 

 
Subação  

 
Descrição da Meta Produto 

Unidade de 
medida Meta Prevista 

Meta 
Realizada  

Meta prevista Meta realizada 

Percentual de 
crianças< de 5 

anos 
acompanhada – 

Vigilância 
alimentar 

% 60 78 

Percentual de 
gestante 

acompanhada  -
Vigilância 
alimentar 

% 74 90,30 

Percentual de 
Redução 

alcançado – 
Gestantes – baixo 

peso 

% 18 16,60 

         0 423 0150 6140 A 1 

31655- 
Implementaç
ão das ações 
de Vigilância 

em Saúde 

Alcançar a 
cobertura de 
acompanhamento 
do estado 
nutricional com 
60% das crianças 
menores de 05 
anos; alcançar 
cobertura de 
acompanhamento 
do estado 
nurtricional  em 
74% das 
gestantes; reduzir 
em 10% a 
incidência de baixo 
peso na população 
indígena menor de 
05 anos e em 10% 
a incidência de 
baixo peso em 
gestantes. 

Percentual de 
Redução 

alcançado – 
Crianças – baixo 

peso 

% 45 37,70 

57.000,00 57.000,00 

31559 - 
Capacitação 

de 
profissionais 

na área 
indígena 

Capacitar 
profissionais de 
nível médio e 
superior que atual  
na saúde indígena 
no Dsei Altamira  

Capacitação de 
profissionais  

Unidade 285 371 212.966,05 157.660,61 

Ed. Saúde - 
Aldeias 

beneficadas 
Unidade 17 17 

10             

423     

0150 8743         

A        

1 

31566- 
Promoção da 
Educação em 

Saúde 

Mobilizar a 
comunidade 
através de 
reuniões de 
educação em 
saúde juntamente 
com o conselho 
distrital afim de 
promover as ações 
de promoção e 
recuperação da 

Ed. Saúde - 
Aldeias 

beneficadas 

Unidade 17 17 

3.780,00 24.088,00 
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saúde.   

Coeficiente de 
Mortalidade 

Infantil - CMI 

Coeficiente 
de 

incidência 
53,63/1000 62,00/1000 

31645- 
Implementaç
ão da Ações 
de Atenção 
Integral a 
Saúde da 

Mulher e da 
Criança 

Implantar a comissão 
de investigação e 
prevenção de óbitos 
infantís, monitorar e 
apoiar a investigação 
de óbito infantil e 
fetal visando 
investigar 80% dos 
óbitos infatis, prestar 
asistência no parto e 
puerpério, monitorar 
e investigar crianças 
em situação de riscos 
nutricionais e 
desnutridas 
oferecendo 
suplementação 
alimentar, monitorar 
as infecções 
respiratórias e 
diarréias, realizar 
coleta e 
encaminhamento de 
material de PCCU 
para o diagnóstico de 
50% da população 
feminina de 10 a 49 
anos de idade. 

Percentual 
alcançado - 

exames 
citopatológicos 
cérvico-vaginais 

% 50% 106,2% 

21.250,00 21.250,00 

31584- 
Implantação 
das Ações de 

Assist.Farmacê
utica para o 

Subsistema de 
Saúde Indíg 

Apoiar a implantação 
do Sistema de 

Controle de Estoque, 
com contratação de 

um tecnico 
responsavel(farmaceu

tico), inserção do 
inventario dos 

medicamentos e 
utilização do sistema 
para solicitação de 

medicamentos  

Ass. Farmacêutica 
/ Implantar 
SISCOESC  

Dsei com 
sistema 

implantad
o 

1 1 5.631,00 5.631,00 

        
423       

31586 - 
Implantação da 

Vigilância 
Ambiental/fator

es biológicos 
em aáea 
indígena 

Mobilizar 
comunidades para 
manter ambientes 

intra e 
peridomiciliar das 

aldeias limpos, 
atraves de 

reuniões do 
controle social e 

das atividades dos 
profissionais de 
saúde da Equipe  

Implantar 
vigilância 
ambiental  

Dsei com 
vigilância 

implantada 

1 1 00,00 00,00 



 

86

 
Multidisciplinar de 
Saúde Indígena. 

 
Média de 

procedimento 
odontológicos 

alcançada  

2,0 4,32 

 
Percentual de 

cobertura 
alcançado - 
Escovação 

% 50% 53,20% 

31563- 
Implementaç
ão de Ações 
de Atenção à 
Saúde Bucal 

para 
População 
Indígena 

Atingir a média de 
2.0 procedimentos 
odontolóligos 
assistenciais 
básicos no no 
DSEI, alcançar a 
cobertura de 50% 
de escovação 
dental 
supervisionada e 
cobertura de 70% 
por primeira 
consulta 
odontologica.  

% da Cobertura 
Alcançada - 1 

consulta 
odontológica 

% 70% 88,20% 

20.200,00 20.200,00 

 

DST/HIV/AIDS 
com programa 
implementado 

Unidade 01 01 

31582 - 
Atingir a 

média de 2.0 
procedimento

s 
odontológicos 
assistenciais 
básicos no 

DSEI, 
alcançar a 

cobertura de 
50% de 

escovação 
dental 

supervisionad
a e cobertura 
de 70% por 

primeira 
consulta 

odontológica. 

Implementar o 
programa de 
DST/HIV/AIDS e 
Hepatites Virais 
monitorando e 
avaliando as ações 
implantadas  

Dsei Monitorado – 
Ações de controle 

DST/AIDS 

Unidade 01 01 

13.635,00 13.635,00 

      

31619 - 
Implementaç
ão das Ações 
de Controle 
da Malária 
em Área 
Indígena 

Realizar busca 
ativa aos 

sintomáticos febrís, 
realizar tratamento 
supervisionado em 

todos os casos 
positivos, controle 

de vetores com 
borrifações, 

promover aquisição 
regular de insumos  

Número de Casos 
-  Malária  

Unidade 520 500 15.000,00 30.000,00 
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para o 

funcionamento dos 
laboratórios de 

malária e realizar 
LVC após término 

do tratamento 

 
Nº de SR 

detectado - 
Tuberculose  

Unidade 25 28 

 

Coeficiente de 
incidência  de 
Tuberculose 

Unidade 
0,0/100.00

0 hab. 
0,0/100.000 

hab 

31589- 
Implementaç
ão da Ações 
de Controle 

da 
Tuberculose e 

Hanseníase 
nas Areas. 

Detectar 
Sintomáticos 
Respiratórios, 
manter o 
coeficiente de 
incidência em 
0,0/100.000hab de 
Tuberculose 
Pulmonar Positiva 
na população 
indígena e 
Implementar o 
Programa de 
Hanseníase no 
DSEI. 

Programa 
Implantado - 
Hanseníase 

unidade 01 01 

4.000,00 4.000,00 

Imunização  – 
Pólio e 

Tetravalente < 1 
anos 

% 
cobertura 

vacinal 
alcançada 

80% 23,38% 

 

Imunização – 
Tríplice Viral e 

Hepatite B - < 5 
anos 

% 
cobertura 

vacinal 
Alcançado 

85% 85% 

31590 - 
Implementaç
ão das Ações 

de 
imunização 
nas Aldeia 

Esta ação visa 
atender toda a 
população indigena 
não vacinada, 
oferecendo 
imunobiologicos do 
calendário vacinal 
especifico. 

Esquema vacinal 
completo 

% 
cobertura 

vacinal 
alcançada 

85% 74,80% 

6.768,00 8.625,00 

      

31572 - 
Executar 

ações 
complem. de 

Atenção à 
saúde 

indígena com 
instituições 

parc. 

Está ação visa 
repactuar o 

convênio para a 
execução das 

ações 
complementares 

de atenção a saúde 
indígena firmado 
com a Secretaria 

Municipal de Saúde 
de Altamira.  

Ações 
complementares   

Convênios 
pactuados 

01 01 3.000,00 3.000,00 

* P = Projeto; A = Atividade; OP = Operações Especiais 
** Prioridade: 1/2/3/4 
Dados retirados dos Relatórios Plamsus 
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2.4.4.2.2. Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ  Core – Pa / Dsei Guatoc  

Execução Física Execução Financeira 

Função

 
Subfunção Programa Ação 

Tipo 
da 

Ação* 

Priorida
de** 

Subação 

Descrição da 
Meta 

Produto Un. Medida Meta 
Previst

a 

Meta 
Realiza

da 

Meta 
Prevista 

Meta 
Realizada 

Percentual de 
crianças< de 5 

anos 
acompanhada – 

Vigilância 
alimentar 

% 50 54 

         
0 

423 0150 6140 A 1 

31561 - 
Implantação 
das Ações 

de Vigilancia 
Alimentar e 
Nutricional 
nas áreas 
Indígenas 

Sensibilizar os 
tecnicos da EMSI 

de área para 
promover as 

ações de 
promoção e 

saúde. 
Percentual de 

gestante 
acompanhada  -

Vigilância 
alimentar 

% 40 43 

170.843,36 50.000,00 

 

Capacitação de 
profissionais 

 

Unidade 347 232 

31568 - 
Capacitaçõe

s de 
Profissionais 

na Área 
Indígena 

Essa subação visa 
implementar 
ações de 
capacitação que 
garanta a 
melhoria do 
trabalho 
desenvolvidos 
pela EMSI 
direcionada a 
saúde indigena. 
Atraves da 
participação de 
eventos ou 
promoção de 
eventos. 

 

Eventos 
Realizados 

Unidade 10 11 

766.639,85 115.000,00 

10 

            

423 

            

0150 8743 

        

A 

       

1 

31562 -  
Promoção 

da Educação 
em Saúde 
dos Povos 
Indígenas 

Implementar a 
atenção de 
Educação em 
Saúde nas áreas 
indígenas do 
D.Guatoc e 
assessorar as 
EMSI no 
desenvolvimento 
das ações de 
saúde, a fim de 
impactar no 
coeficiente de 
morbimortalidade 
infantil e visando 
a melhor 
qualidade de vida. 

 

Ed. Saúde - 
Aldeias 

beneficadas 

 

Unidade 10 13 34.000,00 9.700,00 
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31567 - 

Implementa
ção das 

Ações de 
Atenção à 
Saúde da 

Mulher e da 
Criança 

Indígena 

Monitorar e apoiar 
a investigação de 
óbito infantil e 
fetal,  efetuadas 
pelas comissões 
de investigação e 
prevenção de 
óbitos infantis, 
nos 08 polos 
bases do DSEI 
GUATOC; 
Monitorar e 
analisar os dados 
epidemiológicos 
do Programa de 
Saúde da Mulher 
e da Criança, 
encaminhado 
pelos Polos Bases, 
por meio das 
planilhas 
eletrônicas; 
Realizar 
articulação com 
as áreas técnicas 
no DESAI; 
Municípios e 
Estado, com 
vistas ao 
desenvolvimento 
das ações 
conjuntas. 

 

Coeficiente de 
Mortalidade 

Infantil – CMI 

 

Coeficiente de 
incidência 

42,26/ 
1000 

28,6 
/1000 

30.000,00 - 

31570 - 
Implantação 
das Ações 
de Assis. 

Farmacêutic
a para o 

Sbsist. de 
Saúde 

Indígena. 

Essa sub-ação 
visa apoiar a 
implementação do 
Sistema de 
Controle de 
Estoque e 
Consumo 
(SISCOESC) e as 
demais atividades 
relacionadas a 
medicamento. 

 

Ass. 
Farmacêutica / 

Implantar 
SISCOESC 

 

Dsei com 
sistema 

implantado 
1 0 15.000,00 11.200,00 

      

31593 - 
Implantação 
da Vigilância 
ambiental/fa

tores 
biológicos 
em área 
indígena 

Implantar a 
vigilância 
ambiental nas 
aldeias do Dsei 
guatoc visando a 
redução das 
doenças e 
agravos causados 
por vetores,  

Implantar 
vigilância 
ambiental  

Dsei com 
vigilância 

implantada 

1 0 41.000,00 00,00 
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hospedeiros 
reservatórios e 
animais 
peçonhentos na 
população 
indigena. 

31585 - 
Implementa
ção de 
ações de 
atenção a 
saúde bucal. 

Acompanhamento 
e realizações de 
procedimentos 
odontológicos à 

população 
indígena do DSEI 

GUATOC  

Média de 
procedimento 
odontológica 

alcançada  

Média 2,0 0,98 60.000,00 33.494,38 

31557 - 
Implementa

ção das 
Ações de 

Prevenção e 
Controle de 
DST/HIV/AI

DS 

Realizar análise 
do teste rápido 
implantado no 
DSEI; realizar 
capacitação em 
teste rápido de 
HIV em parceria 
com o Estado; 
realizar a 
pactuação com as 
coordenações 
Estaduais do 
programa 
DST/AIDS, para 
fornecimento dos 
Kits de teste 
rápido para as 
EMSI capacitadas.  

DST/HIV/AIDS 
com Teste rápido  
implantado 

Unidade 01 01 20.000,00 1.000,00 

31577 - 
Implementa

ção das 
Ações de 

Controle da 
Malária em 

área 
indígena. 

Intensificar as 
ações de 
vigilância 

epidemiológica a 
fim de Reduzir em 
20% o número de 
casos de Malária 
na pop. Indígena 
no DSEI GUATOC.  

Número de 
Casos  de 

Malária  
Unidade 759 619 103.000,00 110.000,00 

 

Nº de SR 
detectado - 
Tuberculose  

Unidade 70 81 

 

% de cura em 
Tuberculose  

% 100 100 

      

31635 
Implementa

ção das 
ações de 

controle da 
Tuberculose 

e 
Hanseníase. 

Monitoramento e 
análise dos dados 

enviados 
mensalmente 

pelos Polos Bases; 
articulação com o 

Estado e 
Municípios para as 

capacitações da 
EMSI para o 
controle da 

Tuberculose e Programa 
Implantado - 

unidade 01 01 

114.660,57 2.390,00 
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Hanseníase; 

fortalecimento 
das parcerias 
entre Estado, 
Municípios e 

PNCT; reunião 
periódicas com o 

grupo técnico 
colaborador/parce

iros para o 
controle da 

tuberculose nas 
Aldeias; aplicação 
de instrumento de 
monitoramento da 

Hanseníase nas 
Aldeias e 

supervisão 
técnicas nos Polos 

Bases. 

Hanseníase   

Imunização  – % 
cobertura vacinal 

Pólio e 
Tetravalente < 1 

anos 

% 99,00 85,65 

Imunização – % 
cobertura vacinal 

Tríplice Viral e 
Hepatite B - < 5 

anos     % 99,00 98,25 

      

31583 - 
Implementa
ção das 
ações de 
Imunização 
nas Aldeias 

Implementação 
da vacinação de 
rotina nas 
Aldeias; 
monitoramento e 
análise dos dados 
de cobertura 
vacinal e pessoas 
com esquema 
completo de 
vacinação por 
Polo Base; realizar 
supervisão e 
avaliação das 
ações de 
Imunização nos 
Polos Bases e 
Aldeias; promover 
a atualização em 
Imunização, rede 
de frio e eventos 
adversos para a 
EMSI do Polo 
Base Marabá; 
apoiar os Polos 
Bases nas ações 
de vacinação, na 
consolidação e 
análise das 
informações e 
orientação em 
serviço. 

% cobertura  
Esquema vacinal 

completo 
% 93,20 89,97 

30.000,00 8.142,00 
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31573 - 
Guatoc 

Executar 
ações 

complem. 
de Atenção 

à Saúde 
Indígena 

com 
Instituições 

Parceiras 

Essa subação visa 
buscar parceiros 

através de 
convênios para a 

execução de 
ações 

complementares 
de atenção básica 

a saúde nas 
comunidades 

indígenas.  

Ações 
complementares   

Convênios 
pactuados 

03 04 15.000,00 7.500,00 

      
31587 - 

Implantação 
das ações 
de Saúde 

Mental para 
as 

populações 
indígenas 

Implantar as 
diretrizes desse 

programa em dois 
Pólos Bases 

Diretrizes 
implementadas 

Unidade 01 01 23.000,00 2.600,00 

             



 

93

 
2.4.4.2.3. Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ  Core – Pa / Dsei Kaiapó 

 
Execução Física Execução Financeira 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação* 

Prioridade
** 

Subação 
Descrição das 

Metas 
Produto Un. Medida Meta 

Prevista 

Meta 
Realiza

da 

Meta 
Prevista 

Meta 
Realizada 

Percentual de 
crianças< de 

5 anos 
acompanhada 

50 163 

Percentual de 
gestante 

acompanhada 
40 94 

 

10  423 0150 6140 A 1 

31556 - 
Implement. 

das ações de 
Vig Alimentar 
e Nutricional 

em área 
indígena. 

Sensibilização 
através de 
palestras 

informativas 
individuais e em 

grupos onde 
mobiliza-se a 

comunidade sobre 
a importância da 

nutrição 
adequada, 

juntamente com o 
conselho distrital 

a fim de promover 
as ações de 
promoção a 

saude. 

Vigilância e 
Segurança 
Alimentar 

Inquérito 
Nutricional 

Apoiado 
01 0 

15.600,00 15.600,00 

Profissionais 
capacitados 

65 0 
31580 - 

Capacitação 
de 

Profissionais 
na Área 
Indígena 

Capacitar 
permanenteme

nte os 
profissionais 

que atuam no 
Dsei Kayapó  

Capacitação 
Eventos 

realizados 
08 0 

235.000,00 0 

31575 
Promoção da 
Educação em 

Saúde dos 
Povos 

Indígenas   

Mobilizar a 
comunidade 
através de 
reuniões de 
educação em 
saúde 
juntamente com 
o conselho 
distrital a fim de 
promover as 
ações de 
promoção e 
recuperação da 
saúde. 

Educação 
em Saúde 

Aldeias 
beneficadas 

12 41 25.000,00 10.000,00 

10 423 

0150 8743 A 1 

31569 - Saúde 
da Mulher e 
da Criança 
Indígina  

Monitoramento 
das gestantes e 
crianças de 0 a 

5 anos,com 
pesagem, 

Saúde da 
Mulher e da 

Criança-
Reduzir  

Mortalidade 

Coeficiente de 
Mortalidade 

Infantil - CMI 

65,51  90,,05  126.000,00  126.000,00  
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exames de 

rotinas,PCCU e 
o auto exame 

da mama. 

Infantil 

31594 -  
Assistência 

Farmacêutica 
para o 

Subsistema de 
Saúde 

Indígina 

Ter disponível o 
(SISCOESC), 

Apoiar na 
capacitação de 
técnicos para 
da assistência 
farmacêutica 

para uso 
adequado do 

SISCOESC;Agua
rdar o concurso 

para então 
termos um bom 

controle de 
medicamentos. 

Ass. 
Farmacêutic
a Implantar 
SISCOESC 

Dsei com 
sistema 

implantado 
01 0 28.500,00 0 

31618 - 
Vigilância 

Ambiental/ 
fatores 

biológicos em 
área indígena 

Realizado 
através de 
captura e 

controle de 
Morcegos 

Hematófagos 
nas aldeias 

indígenas e o 
manejo de 

animais 
peçonhentos 

com a 
identificação 
dos primeiros 
sintomas e a 

notificação dos 
mesmo. 

Implantar 
vigilância 
ambiental 

Dsei com 
vigilância 

implantada 
01 01 44.000,00 0 

      

31636 - Ações 
de atenção à 
saúde bucal 

para a 
população 
indígina 

Realização de 
consultas e 

procedimentos 
odontológicas, 

palestras 
educativas sobre 

a higienização 
bucal , 

distribuição de 
escovas adulto e 
infantil, creme 

dental e fio 
dental com o 

Atenção a 
Saúde Bucal 

Média de 
procedimento 

2,0 2,0 68.000,00 68.000,00 
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objetivo de uma 
boa cobertura de 
escovação dental 
supervisionada 

dentro das 
aldeias. 

31591 - 
Implementação 

das ações de 
precenção e 
controle de 

DST/HIV/AIDS 

Implementar o 
Teste Rápido 
para HIV. 

DST/HIV/AI
DS 

Dsei com 
Teste Rápido 
Implantado 

01 01 58.000,00 0 

31638 - Ações 
de Controle da 

Malária em 
área Indígina 

Realizado  
através de 

busca ativa  nas 
aldeias com 
orientações, 

conscientização 
e prevenção 

juntamente com 
EMSI. 

Monitoramento  
de 

medicamentos, 
inseticidas, 

formulários e 
matérias 

laboratoriais. 

Controle de 
Malária 

Número de 
Casos 

7 181 45.000,00 45.000,00 

 

Nº de SR 
detectado  

84 466 

    

31597 – 
Implementaç

ão   das 
ações de 

controle da 
Tuberculose 

nas áreas 
indígenas. 

Articular 
capacitações de 
profissionais em 
todos os níveis 
para o controle 
da tuberculose, 

realizar reuniões, 
elaboração de 

programação nos 
pólos Base. 

Controle de 
Tuberculose 

e 
Hanseníase Percentual de 

cura 
registrado 

90% 61,22% 

30.000,00 20.000,00 

Imunização  
– Pólio e 

Tetravalente 
< 1 anos 

% cobertura 
vacinal 

alcançada 
80 22 

Imunização 
– Tríplice 

Viral e 
Hepatite B - 

< 5 anos 

% cobertura 
vacinal 

alcançada 
85 86,7 

      

31637 - 
Implementaçã

o das ações 
de imunização 

nas aldeias. 

Complementaçã
o da vacinação 
de rotina nas 

aldeias,monitor
amento e 

analise dos 
dados de 

cobertura e 
esquema 

vacinal,realizaçã
o de 

capacitação Esquema 
vacinal 

completo 

% cobertura 
vacinal 

alcançada 

60% 78,95% 

95.000,00 84.000,00 
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EMSI ,rede de 
frio,avaliação 

das 
ações,aquisição 
e distribuição 

de materiais de 
insumos para 

apoiar as 
equipes no 

desenvolviment
o das ações.   

      
31641 - Ações 
complementar

es à saúde 
indígena com 
instituições 
parceiras 

Essa pactuação 
depende do 
chamamento 
público, de 

responsabilidade 
da presidência da 

FUNASA 

Ações 
complement

ares 

Convênios 
pactuados 

03 01 15.000,00 15.000,00 
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2.4.4.2.4 Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ -  Core- Pa / Dsei Rio Tapajós 

Função

 
Subfunção Programa Ação 

Tipo 
da 

Ação* 

Priorida
de** 

Subação 
Descrição da 

Meta Produto Un. Medida 
Meta 

Prevista 

Meta 
Reali
zada 

Meta 
Prevista 

Meta 
Realizada 

Percentual de 
crianças< de 5 

anos 
acompanhada – 

Vigilância 
alimentar 

% 63 68,4* 

Percentual de 
gestante 

acompanhada  -
Vigilância 
alimentar 

% 40 35,1* 
         
0 

423 0150 6140 A 1 

31875- 
Implementa

cao das 
Acoes de 

Vigil.Alimen
tar e 

Nutricional 
nas areas 
indigena 

Supervisionar a 
execução do 
inquérito 
nutricional, 
aquisição de 
equipamentos 
para avaliação 
nutricional, 
alimentar o 
módulo de 
vigilância 
alimentar e 
nutricional, 
acompanhar o 
estado 
nutricional das 
gestantes e 
crianças 
menores de 5 
anos.  

Inquérito 
Nutricional 

Apoiado 

Unidade 01 01 

25.000,00 22.980,00 

10             
423            

0150 8743         
A        

1 
31579 - 

Capacitação 
de 

Profissionai
s na Área 
Indígena 

Capacitar os 
Agentes 
Indígenas de 
Saúde no Modulo 
de Saúde do 
Adulto e 
atendimento de 
Urgência tendo 
em vista a 
necessidade de 
prepará-los para 
identificação das 
urg^ncias para 
maior agilidade 
no processo de 
recuperacao a 
saude. Atualizar 
os enfermeiros 
no Programa de 
tuberculose 
visando o 
controle e 
monitoramento 
desse agravo.  

Capacitação – 
Profissionais 
capacitados  

Unidade 93 76 368.359,53 74.295,00 
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Fortalecer o 
Conselho 
Distrital de 
Saude Indigena 
atraves de 
capacitacao. 

31558 
Promoção 

da 
Educação 
em Saúde 
dos Povos 
Indígenas 

Mobilizar a 
comunidade 
através de 
reuniões de 

educação em 
saúde 

juntamente com 
o conselho 

distrital a fim de 
promover as 

ações de 
promoção e 

recuperação da 
saúde.  

Ed. Saúde - 
Aldeias 

beneficadas 

Unidade 05 05 7.731,00 3.700,00 

31615 
Implem.das 

Acoes de 
Atenção 
Integral 

Saúde da 
Mulher e da 

Criança 
Indígena 

Monitorar e 
investigar os 

óbitos infantis e 
fetal notificados 

pela Equipe 
Multidisciplinar 

de Saúde 
Indígena e 

analisar os dados 
epidemiológicos 

da saúde da 
mulher e da 

criança.  

Coeficiente de 
Mortalidade 

Infantil - CMI 

Coeficiente de 
incidência 

61/1000 
37,35
/1000

* 
167.000,00 162.985,20 

31596 - 
Implanta da 

Politic de 
Assist 

Famaceut 
para o 

Subsistema 
de Saúde 
Indigena 

Ter um sistema 
eletrônico para 
que seja feito a 

dispensação 
controle dos 

medicamentos 
necessário para 

atender o 
subsistema de 
saúde indígena  

Ass. 
Farmacêutica / 

Dsei com 
sistema 

implantado  

Unidade 1 1 11.246,40 5.045,78 

423   

31616 - 
Implantaçã
o de Ações 

de 
Biosseguran

Programa de 
gerenciamento 
de resíduos nas 

CASAI e nos 
Pólos Base como  

Biossegurança- 
Dsei com ações 

implantadas  

Unidade 1 1 29.230,00 00,00 
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ça nas 
Áreas 

Indigenas 

forma de 
biossegurança 

para os serviços 
de saude 

oferecidos as 
comunidades 

indigenas. 

31598 
Implementa

cao das 
Acoes de 
Atencao a 

Saude Bucal 
para a 

populacao 
Indigena 

Operacionalizar a 
distribuição de 
creme dental, 

escova dental e 
fio dental, 

monitorar a 
evolução de 

primeira consulta 
odontológica 

programática e 
dos 

procedimentos 
realizados  

Média de 
procedimento 
odontológicos 

alcançada 

Média 2,0 0,41 140.000,00 132.642,60 

31620 
Implementa

ção das 
ações de 

controle das 
DST/Aids 
nas áreas 
indígenas 

Distribuir 
preservativos, 
identificar os 
casos através da 
abordagem 
sindrômica, 
palestras 
utilizando 
material 
educativo e 
realizar analise 
dos dados de 
DST.  

DST/HIV/AIDS 
com programa 
monitorado 

Unidade 01 01 68.000,00 59.095,00 

31595 
Implementa

ção das 
Ações de 

Controle de 
Malária em 

Área 
Indigena 

Realizar a busca 
ativa dos casos, 
realizando coleta 
de amostra de 

sangue, 
diagnostico e 
tratamento 

supervisionado 
dos casos 
positivos, 
realizando 

também ações 
de educação e 

saúde  

Número de 
Casos de Malária  

Unidade 1.884 
3.248

* 
85.976,80 49.914,93 

      

31640 Identificar casos  
Unidade 170 176 

49.000,00 32.081,62 
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Nº de SR 

detectado - 
Tuberculose  

Percentual de 
cura - 

Tuberculose 
% 90 54,5* 

Implementa
ção das 

ações de 
controle da 

TB e 
Hanseníase 
nas áreas 
indígenas 

de tuberculose e 
sintomáticos 
respiratórios, 

monitoramento e 
analise dos 

dados, 
supervisionar o 

tratamento, 
fortalecimento 
das parcerias e 

implantar o 
programa de 
hanseníase. 

Programa 
Implantado - 
Hanseníase 

unidade 01 01 

Imunização  – 
Pólio e 

Tetravalente < 1 
anos 

% cobertura 
vacinal 

alcançada 
80% 

71,90
% 

 

Imunização – 
Tríplice Viral e 

Hepatite B - < 5 
anos 

% cobertura 
vacinal 

Alcançado 
85% 

95,50
% 

31592 
Implementa

ção de 
ações de 

imunização 
nas aldeias 

Implementar a 
vacinação de 

rotina, 
garantindo a 
realização de 

imunização nas 
áreas de difícil 

acesso, analisar 
os dados de 

cobertura vacinal 
e pessoas com 

esquema 
completo 

conforme a meta 
preconizada. 

Esquema vacinal 
completo 

% cobertura 
vacinal 

alcançada 
86% 

87,2
% 

23.000,00 19.825,50 

      

31617- 
Executar 

Ações 
Complemen

t de 
Atenção a 

Saúde 
Indigena 
com instit 
Parceira 

Pactuar com 
instituição para 
desenvovlver 

ações 
complementares 

de saúde em 
consonancia com 

as novas 
orientações 
institucional  

Ações 
complementares   

Convênios 
pactuados 

01 0 8.000,00 5.078,81 
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2.4.4.3. Execução Física e Financeira das ações realizadas pela  Core Pará / Gestão  

2.4.4.3.1. Execução Física e Financeira das ações realizadas pela  Core Pará  Secap/Direh 
Execução Física Execução Financeira 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação* 
Prioridade** 

   
Subação 

Descrição da 
Meta 

Produto 
Un. 

Medida Meta 
Prevista 

Meta 
Realizada 

Meta Prevista 
Meta 

Realizada 

  
10   128 0016 4572 A 1   

31622 -  

Propicia a 
qualificação de 
servidores em 
exercício na 

CORE/PA por 
meio de 

capacitações. 

Servidor 
Capacitado 

Unidade 418 288 439.883,07 378.996,81 

* P = Projeto; A = Atividade; OP = Operações Especiais 
** Prioridade: 1/2/3/4  

2.4.4.8. Execução Física e Financeira das ações realizadas pela Core Pará  -  Seais/Direh 

 

Execução Física Execução Financeira 
Função 

Subfunçã
o 

Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação* 
Prioridade** Subação Descrição da Meta Produto 

Un. 
Medida Meta 

Prevista 
Meta 

Realizada 
Meta 

Prevista 
Meta 

Realizada 

10 122 0750 2000 A 1 

31643 - 
Implantação do 

Programa de 
Controle Médico 

de Saúde 
Ocupacional-

PCMSO 

Implantação da 
ginástica laboral como 

um mecanismo de 
buscar da qualidade 
de vida no trabalho 

como meio de prevenir 
ou amenizar as 

doenças decorrentes 
da atividade que 

desempenham cada 
servidor/trabalhador 

Projeto 
implantado 

Unidade 01 0 20.000,00 0 

10 301 0750 2004 A 1 

31571 - 
Realização dos 

exames 
periódicos nos 

servidores 
empregados 

públicos ativos 
na FUNASA. 

Apoiar e viabilizar a 
realização de exames 
Médicos Periódicos em 

servidores ativos da 
Coordenação Regional 

do Pará. 

Pessoa 
Beneficiada 

Unidade 2.690 0 517.697,00 0 

* P = Projeto; A = Atividade; OP = Operações Especiais 
** Prioridade: 1/2/3



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. 

102

 



 

103

  
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 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 fruto 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; 



 

104

  
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.  

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.                 



  
2.4.5.1. Indicadores de Saneamento Ambiental  

INDICADOR 
FINALIDAD

E 
FÓRMULA DE CÁLCULO Cálculo TIPO FONTE 

MÉTODO 
DE 

AFERIÇÃO

 
ÁREA 

RESPONSÁV
EL PELO 

INDICADOR 

 

Percentual de 
execução física de 

obras de 
abastecimento de 

água com recursos 
do PAC (*) 

(*) Acumulado - 
2007 a 2009. 

 (Parâmetro de 
verificação: Portaria 

544)   

Medir a 
execução 
física das 

obras do PAC  

      

00,100100
85

85
x    

0  

0       

Eficácia        

Sigesan 
e 

Siscon 

Siafi     

Relatórios 
do Sigesan;  

Parecer 
Técnico de 
visita de 

acompanha
mento 

(Diesp e 
Sensp)        

Densp  

Depin 

Diesp/Core 
Pará  
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INDICADOR 

FINALIDAD
E 

FÓRMULA DE CÁLCULO Cálculo TIPO FONTE 
MÉTODO 

DE 
AFERIÇÃO

 
ÁREA 

RESPONSÁV
EL PELO 

INDICADOR 

 
Percentual de 

execução física de 
obras de 

esgotamento 
sanitário com 

recursos do PAC (*) 

(*) Acumulado - 
2007 a 2009. 

(Parâmetro de 
verificação: 

Portaria 544)   

Medir a 
execução 
física das 

obras do PAC  

     

0  

00,100100
18

18
x    

0    

0      

Eficácia      Sigesan 
e 

Siscon 

Siafi     

Relatórios 
do Sigesan;  

Parecer 
Técnico de 
visita de 

acompanha
mento 

(Diesp e 
Sensp)       

Densp  

Depin 

Diesp/Core 
Pará    
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INDICADOR 

FINALIDAD
E 

FÓRMULA DE CÁLCULO Cálculo TIPO FONTE 
MÉTODO 

DE 
AFERIÇÃO

 
ÁREA 

RESPONSÁV
EL PELO 

INDICADOR 

Percentual de 
aldeias com sistema 
de abastecimento de 

água implantado 
com recursos do 

PAC (*) (RA e STA) 

(*) Acumulado – 
2007 a 2009  

Medir o 
percentual 

de de aldeias 
com sistema 

de 
abasteciment

o de água 
implantados 
com recursos 

do PAC 

      

54,54100
55

30
x 

Eficácia Planilha 
de 

acompa
nhamen

to de 
obras. 

Visita 
de 

acompa
nhamen

to de 
obras 

Planilha 
Acompanha
mento de 

obras 
(Densp) 

E visita de 
acompanha
mento de 

obras 
(Diesp) 

DENSP 

Diesp/Core 
Pará  

Percentual de 
aldeias com 

tratamento de água 
implantado com 

recursos do PAC (*) 
(RA e STA).  

(*) Acumulado – 
2007 a 2009  

Aferir o 
percentual 

de de aldeias 
com 

tratamento 
de água 

implantado  
com recursos 

do PAC  

           

09,109100
55

60
x 

Eficácia Planilha 
de 

acompa
nhamen
to em 
Excel 

Visita 
de 

acompa
nhamen

to de 
obras 

Planilha de 
Acompanha

mento 
(Densp) 

E visita de 
acompanha
mento de 

obras 
(Diesp) 

DENSP 

Diesp/Core 
Pará  
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INDICADOR 

FINALIDAD
E 

FÓRMULA DE CÁLCULO Cálculo TIPO FONTE 
MÉTODO 

DE 
AFERIÇÃO

 
ÁREA 

RESPONSÁV
EL PELO 

INDICADOR 

  

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 
abasteciment

o de água  

monitorado  

    

100100
60

60
x      

Eficácia  

Planilha 
de 

acompa
nhamen

to  

Progra
mação 

de 
acompa
nhamen

to   

Planilha 
Acompanha

mento 
(Densp) 

E visita de 
acompanha

mento 
(Diesp)    

DENSP 

Diesp/Core 
Pará  

Percentual de 
comunidades 

remanescentes de 
quilombo com SAA 

implantado com 
recursos do PAC 

(RA) 

(*) Acumulado – 
2007 a 2009 

Verificar o 
percentual 

de 
comunidades 
remanescent

es de 
quilombo 
com SAA 

implantado 

      

0 

Eficácia Relatório 
Consolida

do de 
atividades  
(Densp) 

Planilha 
de 

acompan
hamento 
(Diesp)/S

ensp) 

Programa

Planilha 
Acompanha

mento 
(Densp) 

E visita de 
acompanha

mento 
(Diesp/Sens

p) 

DENSP 

Diesp/Core 
Pará  
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INDICADOR 

FINALIDAD
E 

FÓRMULA DE CÁLCULO Cálculo TIPO FONTE 
MÉTODO 

DE 
AFERIÇÃO

 
ÁREA 

RESPONSÁV
EL PELO 

INDICADOR 

(DE)  ção do 
PAC 

Percentual de 
domicílios com 

Melhorias Sanitárias 
Domiciliares 

implantadas com 
recursos do PAC (RA 

ajustado) 

(*) Acumulado – 
2007 a 2009 

(DE) 

Verificar o 
percentual 

de domicílios 
com 

Melhorias 
Sanitárias 

Domiciliares 
implantadas 

       

00,20100
2800

560
x  

Eficácia  Progra
mação 
do PAC 

Sigesan  

Relatório 
gerado do 
Sistema  

Programaçã
o do PAC  

DENSP/ 

Diesp/Core 
Pará  

      



  
2.4.5.1.1. Disfunções  da Área de Saneamento Ambiental  

As disfunções apresentadas nas subações referentes à área de Saneamento Ambiental 

envolvem número insuficiente de profissionais da área de engenharia, a falta de recursos 

de natureza logística em quantidade suficiente para cobrir a extensão territorial de 

abrangência da Core Pará, o teto orçamentário estabelecido dificultando o pagamento de 

diárias e a própria configuração geográfica do Estado. Esta é uma dificuldade que em 

especial para a atuação da Diesp na área indígena, uma vez que além dos técnicos 

existem maquinários e materiais a transportar. Outro aspecto não menos importante, diz 

respeito à capacidade técnica dos proponentes.   

O alto custo das subações nesta área deve-se a todos os aspectos levantados e 

ainda, falta de um mercado com um mínimo de competitividade no interior do Estado 

inviabiliza a conclusão e cumprimento de metas e obriga a utilização de suprimento de 

Fundos, tipo de contratação que a Core vem reduzindo ano a ano.   

A Core Pará verifica que a Presidência está viabilizando o aumento no número de 

engenheiros, concursos estão sendo realizados com vagas para várias categorias, além 

da engenharia, e tem solicitado que o teto orçamentário seja aumentado, assim como 

tem solicitado a aquisição de veículos adequados e está buscando viabilizar a contratação 

de empresa com a finalidade de locar veículos, ampliando as possibilidades de melhorar 

o acompanhamento de obras em andamento e as visitas preliminares naquelas que estão 

em análise.   
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2.4.5.2.  Indicadores de Saúde Indígena 
2.4.5.2.1. Indicadores - Dsei Altamira 

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
CÁLCULO TIPO FONTE 

MÉTODO 
DE 

AFERIÇÃO 

ÁREA 
RESPONSÁ
VEL PELO 
INDICADO

R 

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. 

  

1850 X 100 = 74,8 
         2.474  Eficácia Siasi 

Consolidação 
das 

informações 
do Siasi 

Desai 

Core Pará 

Dsei Altamira 

Média percentual de 
crianças indígenas 
menores de 5 anos 

com 
acompanhamento do 

estado nutricional  
(RA e STA) (DE)  

Aferir o 
acompanhamento 

do estado 
nutricional de 

crianças indígenas 
menores de 5 

anos 

 

(*)

  

650,31 X 100 = 65,03% 
         10   

434 X 100 = 78,3 
          554 

Eficácia Sisvan 

Consolidação 
das 

informações 
do Sisvan 

Desai 

Core Pará 

Dsei Altamira 

Média percentual de 
gestantes indígenas 

com 
acompanhamento do 
estado nutricional (RA 

e STA)  (DE) 

Aferir o 
acompanhamento 

do estado 
nutricional das 

gestantes 
indígenas    

(*)  

694,34 X100 = 69,4% 
      10 

65 X 100 = 90,3% 
            72   

Eficácia Sisvan 

Consolidação 
das 

informações 
do Sisvan 

Desai 

Core Pará 

Dsei Altamira 
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INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO 

 
CÁLCULO TIPO FONTE 

MÉTODO 
DE 

AFERIÇÃO 

ÁREA 
RESPONSÁ
VEL PELO 
INDICADO

R 

Nº 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   
500 

Eficácia 
Sivep - 
Malária 

Consulta a 
relatório do 

sistema 

Desai 

Core Pará 

Dsei Altamira 

Incidência de 
tuberculose pulmonar 

BK+ na população 
indígena 

(RA e STA) 

(DE) 

Estimar o risco de 
um indivíduo vir a 

desenvolver 
Tuberculose BK+ 

   

0 X 100.000 = 0,00 
        2474  

Eficácia Siasi 

Consolidação 
das 

informações 
do Siasi 

Desai 

Core Pará 

Dsei Altamira 

Coeficiente de 
mortalidade infantil 

na população 
indígena       (RA e 

STA)  

 (DE) 

Estimar o risco de 
morte dos 

nascidos vivos no 
1º ano de vida 

   

09 X 1.000 = 62,0/1.000               
145  

Eficácia Siasi 

Consolidação 
das 

informações 
do Siasi 

Desai 

Core Pará 

Dsei Altamira 
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2.4.5.2.2. Indicadores  -  Dsei Guatoc 

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO Resultado TIPO FONTE 
MÉTODO 

DE 
AFERIÇÃO 

ÁREA 
RESPONSÁVEL 

PELO 
INDICADOR 

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    

  
           
        6435___=92,3% 
         6969    Eficácia 

Planilha de 
número de 
pessoas 
com 
esquema 
completo 
de 
vacinação e 
faixa etária 
2º 
semestre 
/2009   

Consolidação 
das 

informações 
do                                    

SIASI   

Desai  

Core Pará  

Dsei Guatoc 

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

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

        

      652 X 100 = 54% 
          12 
              

Eficácia           Sisvan   
Consolidação 

das 
informações 

do Sisvan  

Desai  

Core Pará  

Dsei Guatoc 

Média percentual de 
gestantes indígenas 
com acompanhamento 
do estado nutricional 
(RA e STA) (DE) 

Aferir o 
acompanhamento do 
estado nutricional 
das gestantes 
indígenas    

          560 X 100 =  47% 
            12 
                

Eficácia           Sisvan   
Consolidação 

das 
informações 

do Sisvan  

Desai  

Core Pará  

Dsei Guatoc 
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INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO Resultado TIPO FONTE 

MÉTODO 
DE 

AFERIÇÃO 

ÁREA 
RESPONSÁVEL 

PELO 
INDICADOR 

Nº 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   
619   Eficácia   

Sivep-
Malária  

Consulta a 
relatório do 

sistema  

Desai  

Core Pará  

Dsei Guatoc  

Incidência de 
tuberculose pulmonar 

BK+ na população 
indígena (RA e STA) 

(DE)  

Estimar o risco de 
um indivíduo vir a 

desenvolver a 
tuberculose BK+ 

    

5 X 100.000 = 
6.969 

 = 71,7/ 100.000 hab.     
Eficácia    

Siasi   

Consolidação 
das 

informações 
do Siasi  

Desai  

Core Pará  

Dsei Guatoc  

 

Coeficiente de 
mortalidade infantil na 

população indígena 
(RA e STA) (DE)   

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

vida 

    

    6       X 1.000 =    
   210 

28,6/1.000  NV    
Eficácia    Siasi  

Consolidação 
das 

informações 
do Siasi  

Desai  

Core Pará  

Dsei Guatoc  
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2.4.5.2.3. Indicadores - Dsei Kaiapó  

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO Cálculo 

 
TIPO FONTE 

MÉTODO 
DE 

AFERIÇÃO

 
ÁREA 

RESPONSÁV
EL PELO 

INDICADOR 

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.    

3.390       X 100   = 
78,8% 
4.303 

Eficácia Siasi 

Consolidaçã
o das 

informaçõe
s do Siasi 

Desai 

Core 

Dsei 

Média percentual de 
crianças indígenas 
menores de 5 anos 

com 
acompanhamento do 

estado nutricional  
(RA e STA) (DE)  

Aferir o 
acompanhamento 

do estado 
nutricional de 

crianças indígenas 
menores de 5 anos   

(*)

  

    

561,1    X 100  = 47% 
      

      12  Eficácia Sisvan 

Consolidaçã
o das 

informaçõe
s do Sisvan 

Desai 

Core 

Dsei 

Média percentual de 
gestantes indígenas 

com 
acompanhamento do 

estado nutricional 
(RA e STA)  (DE)  

Aferir o 
acompanhamento 

do estado 
nutricional das 

gestantes indígenas  

   

996    X 100  = 83% 
              12  

Eficácia Sisvan 

Consolidaçã
o das 

informaçõe
s do Sisvan 

Desai 

Core Pará 

Dsei Kaiapó 
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INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO Cálculo 

 
TIPO FONTE 

MÉTODO 
DE 

AFERIÇÃO

 
ÁREA 

RESPONSÁV
EL PELO 

INDICADOR 

Nº 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  
152 

Eficácia 
Sivep - 
Malária 

Consulta a 
relatório do 

sistema 

Desai 

Core Pará 

Dsei Kaiapó 

Incidência de 
tuberculose 

pulmonar BK+ na 
população indígena 

(RA e STA) 

(DE) 

Estimar o risco de 
um indivíduo vir a 

desenvolver 
Tuberculose BK+                 

06       X 100.000 = 
4.303 

13,4/100.000  hab. Eficácia Siasi 

Consolidaçã
o das 

informaçõe
s do Siasi 

Desai 

Core Pará 

Dsei Kaiapó 

Coeficiente de 
mortalidade infantil 

na população 
indígena       (RA e 

STA)  

 (DE) 

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

vida     
                              

     19     X 1.000 = 
    211   

=    90,05/1.000  NV  

Eficácia Siasi 

Consolidaçã
o das 

informaçõe
s do Siasi 

Desai 

Core Pará 

Dsei Kaiapó 
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2.4.5.2.4. Indicadores - Dsei Tapajós  

INDICADOR FINALIDADE 

 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
CÁLCULO TIPO FONTE 

MÉTOD
O DE 

AFERIÇ
ÃO 

ÁREA 
RESPONSÁ
VEL PELO 
INDICADO

R 

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.   

6387  x 100 = 87,2% 
   7328*  Eficácia Siasi 

Consolid
ação 
das 

informaç
ões do 
Siasi 

Desai 

Core Pará  

Dsei Tapajós 

Média percentual de 
crianças indígenas 
menores de 5 anos 

com 
acompanhamento do 

estado nutricional  
(RA e STA) (DE)  

Aferir o 
acompanhamento 

do estado 
nutricional de 

crianças indígenas 
menores de 5 

anos   

(*)

 

820,8    = 68,4% 
          12   

Eficácia Sisvan 

Consolid
ação 
das 

informaç
ões do 
Sisvan 

Desai 

Core Pará  

Dsei Tapajós 

Média percentual de 
gestantes indígenas 

com 
acompanhamento do 
estado nutricional (RA 

e STA)  (DE)  

Aferir o 
acompanhamento 

do estado 
nutricional das 

gestantes 
indígenas  

 

421,2   = 35,1% 
           12   

Eficácia Sisvan 

Consolid
ação 
das 

informaç
ões do 
Sisvan 

Desai 

Core Pará  

Dsei Tapajós 
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INDICADOR FINALIDADE 

 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
CÁLCULO TIPO FONTE 

MÉTOD
O DE 

AFERIÇ
ÃO 

ÁREA 
RESPONSÁ
VEL PELO 
INDICADO

R 

Nº 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 

3218 Eficácia 
Sivep - 
Malária 

Consulta 
a 

relatório 
do 

sistema 

Desai 

Core Pará  

Dsei Tapajós 

Incidência de 
tuberculose pulmonar 

BK+ na população 
indígena 

(RA e STA) 

(DE) 

Estimar o risco de 
um indivíduo vir a 

desenvolver 
Tuberculose BK+   

             

    6      x 100.000 =  
     8891 
    =  67,48/100.000 

Eficácia Siasi 

Consolid
ação 
das 

informaç
ões do 
Siasi 

Desai 

Core Pará  

Dsei Tapajós 

Coeficiente de 
mortalidade infantil 

na população 
indígena       (RA e 

STA)  

 (DE) 

Estimar o risco de 
morte dos 

nascidos vivos no 
1º ano de vida    

                             

13   x 1.000 =  
         348 

= 37,35/1.000 
Eficácia Siasi 

Consolid
ação 
das 

informaç
ões do 
Siasi 

Desai 

Core Pará  

Dsei Tapajós 

  



2.4.5.2.5. Disfunções dos Indicadores de Saúde indígena  

Os Dseis enfrentaram muitos obstáculos no processo de desenvolvimento das 

subações entre estes estão: 

 
A localização de muitas aldeias em área extrativa mineral; 

 
Processos de capacitação realizados simultaneamente; 

 

Dificuldade geográfica -áreas de difícil acesso; 

 

Número insuficiente de profissionais e ausência de algumas categorias como 

médico e odontólogo; 

 

Apoio logístico de difícil alcance impedindo realização de metas; 

 

Falta de capacitação de profissionais; 

 

Planejamento inadequado; insuficiência de insumos e equipamentos; 

 

Falta de manutenção em equipamentos odontológicos; 

 

Falta de comprometimento da equipe, provocada muitas vezes pela rotatividade. 

 

Questão migratória (cultural); 

 

Falta de veículos automotores adequados; 

  

Falta de supervisão; 

  

Fator cultural impõe resistência a assistência prestada; 

 

As capacitações que deixaram de ocorrer por falta de conhecimento sobre 

procedimentos administrativos que deveriam ter sido adotados; 

 

Valor do teto financeiro tem sido insuficiente 

  

Dificuldades relacionadas aos processos licitatórios; Licitante sem registro no 

SICAF e Lentidão no andamento do processo na CORE/Pa. 
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2.4.5.3. Indicadores Educação em Saúde 

INDICADOR FINALIDADE 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
CÁLCULO TIPO FONTE 

MÉTODO DE 
AFERIÇÃO 

ÁREA 
RESPONSÁV

EL PELO 
INDICADOR

 
Percentual de 

aldeias 
beneficiadas com 

ações de 
Educação em 

Saúde 

Demonstrar a 
capacidade de 
realização de 

ações de 
educação em 

saúde nas aldeias 
indígenas.    

62 X 100 = 100%*  

62 
Eficácia 

Relatórios de 
monitoramento 
das Ascom/Core 

e Presi 

Análise dos 
relatórios 

técnicos e de 
monitorament

o 

Ascom 

Dseis da Core 
Pará 

Percentual de 
Casai‘s 

beneficiadas com 
ações de 

educação em 
saúde voltadas 

para a 
humanização na 

prestação de 
serviços 

Conhecer o 
quantitativo de 

Casai com ações 
educativas de 
humanização 
desenvolvidas  

  

5        X 100  

15  

     =33,33% **  
Eficácia 

Relatórios de 
monitoramento 

das Ascom/Core e 
Presi. 

Relatório de 
atividades das 

EMSI das 

Casai/Dsei 

Registros 
obtidos de 
relatórios 
técnicos e de 
monitorament
o 

Ascom 

Dseis da Core 
Pará 

Percentual de TC 
com projetos de 

Educação em 
Saúde e 

mobilização social 

Verificar a adesão 
dos municípios às 

ações de 
educação em 

saúde e 
mobilização social 

  

51 X 100 = 66,23% 

    77  

Eficácia  

SIGOB  

Cgcon 

Equipes de 
educação em 

saúde das Core 
e Presi 

Consulta aos 
TC/PAC e 

relatórios do 
SIGOB 

Ascom 

Core Pará 

 

Envolvemos todas os Dseis  da Core  

 

**Todos os Dseis tem Ca sais,  mas apenas o Dsei Kaiapó  desenvolveu  ações de educação em saúde voltadas para a humanização na prestação de serviço    
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2.4.5.3.1. Disfunções dos indicadores de Educação em Saúde 

As disfunções apresentadas em sua maioria refere-se a Equipe da Ascom, as 

atividades de Educação em Saúde são desenvolvidas nas aldeias pelas Equipes 

Multidisciplinar de cada Dsei.  

 
Dificuldade geográfica -áreas de difícil acesso; 

 
Número insuficiente de profissionais; 

 

Apoio logístico de difícil alcance impedindo realização de metas; 

 

Falta de veículos automotores adequados; 

 

Valor do teto financeiro tem sido insuficiente                
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3. Informações sobre a composição de recursos humanos 

 
3.1. Composição do Quadro 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 2605 2605 

 
Próprios

 
2605 2605 NÃO SE APLICA* 

Requisitados

 

0 0 NÃO SE APLICA* 

Celetistas 0 0 

 

Cargos de livre provimento 02 02 

 

Estatutários

 

0 0 NÃO SE APLICA* 

Não Estatutários

 

02 02 NÃO SE APLICA* 

Terceirizados 68 68 - 

Total

 

2.675 2.675 - 
Fonte: Funasa/Cgerh/Core-Pa/Direh  //             Core-Pará/Diadm/Salog-02/2010 
*  A Instituição não tem a lotação ideal publicada  

COMPOSIÇÃO E CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS NOS EXERCÍCIOS DE 2007, 2008 E 2009  

3.2. Quadro Próprio 

QUADRO PRÓPRIO 

TIPOLOGIA Qtd. 
Vencimentos e 

vantagens fixas 
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus) 

2007 2755

 

471.946.111,09 - 527.623.130,33

 

35.740.798,88

 

- 

2008 2690

 

550.905.998,40 - 776.483.764,55

 

40.475.122,17

 

- 

2009 2605

 

942.184.586,00 - 643.635.997,33

 

72.741.709,17

 

- 

Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus) 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

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

2007 02 92.652,50 - - - - 

2008 02 126.623,99 - - - - 

2009 02 269.971,61 - - - - 

Requisitados com ônus para a UJ 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

Requisitados sem ônus para a UJ 

2007 05 173.524,78 -

 

- -

 

- 

2008 05 142.924,78 -

 

- -

 

- 

2009 04 147.708,34 -

 

- -

 

- 

QUADRO TERCEIRIZADO 

Finalidade

 

Conservação e Apoio Administrativo

 

Atividades 
Estagiários 
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Vigilância de Área- fim 

Qtd.

 
Custo Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo 

2007 59 871.829,37

 
- -

   
71 180.814,12

 
2008 136 1.390.397,48

 
19 0

 
- - 51 153.508,77

 
2009 68 925.187,79

 
19 318.537,50

 
- - 48 199.487,11

 
            Fonte: Funasa/Cgerh/Core-Pa/Direh-03/2010 e Core-Pará/Diadm/Salog-02/2010 

             

CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ÁREA-FIM  

3.3. 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.

  

-  - -   -  -  - -  -  -   - 

Observação: A Core Pará não realizou contratos de terceirização de Área- fim no exercício de 2009. 

Fonte:Core-Pa/Diadm/Salog/Saeof     

3.4. Indicador Gerencial de RH  

            Fonte: Funasa/Cgerh/Core-Pa/Direh  

Analisando os quadros apresentados no item 3, observa-se que houve um 

decrescimento no quantitativo de trabalhadores estatutários, da ordem de 3,15%, percentual 

maior que o ocorrido entre 2007-2008, provocado por aposentadorias e  óbitos.  Embora 

tenha ocorrido esta diminuição no quantitativo de servidores estatutários, observa-se um 

pequeno crescimento nos vencimentos e adicionais, não ocorrendo o mesmo com as 

gratificações.  

Durante o exercício de 2009 houve concurso para provimento de cargos – temporário, 

da área de saneamento ambiental, os aprovados seriam investidos nas 04 vagas no cargo de 

engenheiro em 2010. 

Finalidade 
Fórmula de 

Cálculo 
Calculo Tipo Fonte

 

Método 
de 

Aferição

 

Área 
Responsável 

pelo 
Indicador 

Resultado 
2008 

Resultado 
2009 

2008: 2697

 

X 100 

 

2690

  

2009: 2611

 

X 100 

Conhecer 
os 
servidores 
que atuam 
na 
instituição   

2605

   

Eficácia

 

Siape Siape 
DEADM Core 
Pará/ Direh 

100,26 100,23 
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O quantitativo de servidores e sua qualificação interferem diretamente no desempenho 

da Core como um todo. Em 2009, até dezembro a Core contava com 465 servidores atuando 

na Core – sede da Core e 04 Dseis – número diferente do total levantado no quadro 3.1 uma 

vez que constam os servidores cedidos ao SUS, conforme Lei 8.270/1991, estes são 2.119. 

Mesmo que estes servidores não tivessem sido cedidos ao SUS, não se teria como absorver a 

todos considerando que a qualificação destes não estaria adequada à missão institucional da 

Funasa. Requisitados por outros Órgãos são apenas 04. Observa-se um crescimento no 

número de servidores atuando na Core e Dseis, são servidores cedidos ao SUS retornando a 

Core ou mesmo de outras Unidades Federadas. Atualmente nos Dseis há 189 servidores e 

atuando na sede da Core 276 servidores, mais 02 com cargo de provimento em comissão – 

Coordenador Regional e a Chefe do Dsei Rio Tapajós. Com a missão institucional que tem, a 

sua força de trabalho é mínima e em processo de aposentadoria, como se observa no 

resultado apresentado no item 12 verificou-se a aposentadoria de 67 servidores. No período 

2007-2008 foram aposentados 108 servidores (dados Relatórios de Gestão 2007 e 2008). 

Incluindo os aposentados no exercício de 2009 significam 6,7% do total da força de trabalho 

existente nesta categoria.  

Há ainda a questão da qualificação dos trabalhadores atuantes na Core, a maioria está 

desenvolvendo atividade meio, mesmo pertencendo a outras categorias. A falta de 

trabalhadores é presente, especialmente nas áreas-fim da instituição. Por conta disso tenta-se 

suprir a necessidade através da terceirização, 01 contrato foi concretizado em dezembro de 

2008 e encerrado em dezembro 2009, através do qual foram contratados 19 trabalhadores 

para desempenhar atividade de apoio administrativo no Dsei Guatoc em 03 Pólos Base. A Core 

Pará em 2009 manteve alguns contratos de terceirização mão-de-obra para determinados 

tipos de atividades, tais como vigilância, limpeza e apoio administrativo (citado acima), 

conforme se observa o quadro 3.2. O custo maior coube ao contrato de vigilância significando 

56% dos recursos pagos em relação aos três tipos de contrato. O contrato de apoio 

administrativo foi o único que se encerrou em 2009. Em relação à área-fim a Core não 

desenvolveu qualquer processo de contratação.  

O programa de Estágio tem se mostrado de grande auxílio no desenvolvimento da 

missão institucional, mas por conta de ajustes no próprio programa o número de estagiários 

foi declinando ano a ano enquanto que os custos se elevaram. Avalia-se que tem sido muito 

proveitoso tanto para os estudantes quanto para a instituição, especificamente a Core Pará, o 
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desenvolvimento das atividades meio tem ocorrido em decorrência deste contingente de 

futuros profissionais.                                  
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4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS 
OU RECURSOS 

   
                     NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO PERÍODO.    



5. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDOS DE 
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

            
       Restos a Pagar Processados e Não Processados, exceto os referentes à folha de pagto.  

           
Exercício: 2009       
Base: 22-JAN-2010        

Órgão da UG Executora            36211       

UG Executora             255014 - PARÁ    
Mês de Referência             DEZEMBRO                 

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009  

Ano 
Inscrição de 

RP 
Processados 

RP 
Processados 
Cancelados 

RP 
Processados 

Pagos 

RP não-
Processados 

Inscritos 

RP não-
Processados 
e Reinscritos

 

RP não-
Processados 
Cancelados 

RP Não-
Processados 

Pagos 

RP não-
Processados 

a Pagar 

2007 102.885,77

 

-991,94

 

101.893,83

 

0,0

 

925.489,60

 

-61.100,96

 

864.388,64

 

0,00

 

2008 916.282,29

 

-11.130,60

 

905.151,69

 

7.104.819,57

 

0,00

 

-662.154,90

 

3.753.465,97

 

2.689.198,70

 

2009 1.275.890,73

 

0,00

 

1.030.639,36

 

6.630.712,56

 

0,00

 

-21.823,72

 

694.841,75

 

120.676,53

 

Fonte: Funasa/Cgofi - Depin/Cgpla       

   

O maior valor apresentado no quadro acima, em relação a 2009 - RP não-Processados 

Inscritos - significa 29,2% em relação ao total de recurso descentralizado à Core, deste 

percentual 50,2% refere-se a obras e instalações que foram iniciadas em 2009 e 8,9% refere-se 

a equipamentos adquiridos ainda não entregues pelos fornecedores, considerando o período da 

aquisição – final de exercício.  Aqui os dois programas 0150 (saúde indígena) e 1287 

(saneamento ambiental) estão envolvidos, sendo que a maior parte do recurso pertence à área 

de saneamento. O programa 1287, diz respeito a saneamento básico em aldeias indígenas, cujas 

obras foram licitadas em 2009.   

Em restos a pagar processados pagos há um recurso corresponde a 5,62% deste valor, 

em sua maioria se refere a despesas correntes e 9,9% em capital, especificamente 

equipamentos. Do total de Inscritos de RP processados 66,64% são do programa 0150, cuja 

característica necessita de retaguarda e apoio logístico.   

De um modo geral os recursos nesta condição se referem às despesas contínuas, a 

aquisições de equipamentos e contratação de obras, muitas em andamento outras em fase 

inicial, houve contrato que não foi realizado na integra pelo fornecedor, considerando que os 

processos foram licitados no final de 2009. 
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6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZADAS) 
NO EXERCÍCIO 

    
“Não se aplica à natureza jurídica da UJ”        
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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 estaria proibida de efetuar o pagamento da contribuição 
do plano de previdência complementar, e, por conseqüência, de realizar a ação orçamentária 
específica.                
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8. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS 
FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS 

   
                  

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

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

Saúde.                                            
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10. OPERAÇÕES DE FUNDOS 

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

Saúde.                                          
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11A. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE 
INTERNO 

   
Neste item é apresentado o Plano de Providências e observa-se que a CGU já 

promoveu uma revisão no mesmo, gerando a Nota Técnica nº 267/2010 – Regional/Pa, uma 

vez que ocorreu o atendimento da maioria das recomendações. As constatações que tiveram 

alteração em suas datas de atendimento às recomendações são 11,15 e 16. Segue o Plano 

de Providências na página seguinte.                                
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11B. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 

1.Número de 
Decisão ou do 

Acórdão 

2.Descrição da Determinação ou da 
Recomendação 

3.Setor responsável 
pela 

implementação 

4.Providências Adotadas (ou 
justificativas para o caso de não 

cumprimento) 
Diligência 0415/2009 
TCU/SECEX/PA,Acórdão 
nº 475/2009 - TCU 1ª 
Câmara 
(encaminhado a 
Florivaldo Vieira Martins 
– Coordenador Regional 
da Funasa no Pará) 

Através da comunicação OF. 415/2009-TCU/SECEX/PA 
Processo nº 017.116/2008-7, encaminhado a esta 
Coordenação cópia do Acórdão para conhecimento. 

Divisão de Administração/ 
Coordenação de Tomada 
de Contas 
Especial/Asplan/Diesp. 

Dado conhecimento aos setores 
responsáveis e a Presidência da Funasa. 

Diligência Ofício 
662/2006-
TCU/SECEX/PA, 
(encaminhado ao 
Presidente da Funasa, 
Danilo Bastos Forte)  

Assessoria Técnica da 
Auditoria Interna da 
Funasa – Gilnara Pìnto 
Pereira 

A Presidência encaminhou a esta Coordenação 
Regional do Pará por meio do Memorando nº 
1055/ ASTEC/ AUDIT/ PRESI/FUNASA de 
07.04.2009, para prestar informações que foram 
atendidas por meio do memorando nº 
149/C>TCE/DIADM/CORE-PA datado de 
20.04.2009, o qual que o relatório final se 
encontrava em fase de elaboração com prazo 
previsto para conclusão em 30/04/2009 e tão 
logo fosse concluído seria providenciado o 
devido encaminhamento a Auditoria Interna. 

Diligência Ofício 
419/2009-
TCU/SECEX/PA, 
(encaminhado a Marco 
Tadeu de Andrade 
Auditor –Chefe da 
Fundação Nacional de 
Saúde) 

Nos termos do art. 26, §2º , da Resolução 191/2006, c/c a 
Portaria de Delegação nº -GAB-AC, realizo a presente 
diligência à FUNASA, na pessoa de Vossa Senhoria, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, envie a este Tribunal 
informações acerca da CONCLUSÃO, APROVAÇÃO e 
HOMOLOGAÇÃO da prestação de contas do convênio 
3504/2001 SIAFI nº439304) firmado com a Prefeitura de 
São Francisco do Pará, tendo em vista que: a) Informação 
enviada pelo Auditor Chefe da FUNASA, MARCO TADEU 
ANDRADE, MEDIANTE OFÍCIO 
1415/COGIN/CGAUD/AUDIT/PRESI/FUNASA, DE 
26/12/2007. 

Assessoria Técnica da 
Auditoria Interna da 
Funasa – Gilnara Pìnto 
Pereira 

A Presidência encaminhou a esta Coordenação 
Regional do Pará por meio do Memorando nº 
1085/ ASTEC/ AUDIT/ PRESI/FUNASA de 
14.04.2009, para prestar informações que foram 
atendidas por meio do memorando nº 
149/C>TCE/DIADM/CORE-PA datado de 
22.04.2009 para prestar informações que foram 
atendidas por meio do memorando nº 
149/C>TCE/DIADM/CORE-PA datado de 
20.04.2009, o qual que o relatório final se 
encontrava em fase de elaboração com prazo 
previsto para conclusão em 30/04/2009 e tão 
logo fosse concluído seria providenciado o 
devido encaminhamento a Auditoria Interna. 
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1.Número de 
Decisão ou 
do Acórdão 

2.Descrição da Determinação ou da 
Recomendação 

3.Setor responsável 
pela implementação

 
4.Providências Adotadas (ou 

justificativas para o caso de não 
cumprimento) 

Diligência 
1226/2009 

TCU/SECEX/PA, 
(encaminhado 
ao Florivaldo 

Vieira Martins – 
Coordenador 
Regional da 

Funasa no Pará)

 
Com base na delegação de competência conferida pelo Exmo. 
Ministro Relator (Portaria nº 01/2009-GM/WAR), e com 
fundamento no art. 11 da Lei nº 8.443/92, c/c art. 242, inciso 
II , do Regimento Interno do TCE, solicito a Vossa Senhoria 
que, no prazo de 30 ( trinta) dias contados a partir da 
ciência deste expediente, se manifeste conclusivamente, 
sobre a documentação apresentada, a título de prestação de 
contas do Convênio nº 2737/2001, registro SIAFI Nº 436674, 
PELO RESPONSÁVEL. O Sr. Orleandro Alves Feitosa, Ex-
Prefeito Municipal de São João da Ponta/Pa, emitindo ainda, 
se for o caso, novos Certificado de Auditoria, Parecer do 
Dirigente do Órgão de Controle Interno e Pronunciamento 
Ministerial  

Divisão de 
Administração/Coordenação 

de TCE 

Foi atendida por meio do ofício nº 2175 de 
31/12/2009 

Diligência 
2251/2009 

TCU/SECEX/PA, 
(encaminhado a 

Rosefrance 
Cardoso 

Quaresma 
Respondendo 

pela 
Coordenação 
Regional da 

Funasa no Pará)

 

Comunico que, atendendo a solicitação de Vossa Senhoria, 
datada de 28/09/2009, consoante a delegação de 
competência conferida pelo Exmo. Ministro Walton Alencar 
Rodrigues a mim conferida pela Portaria nº 01/2009-MIN-
WAR, de 02/1/2009 9BTCU 1/2009 concedo, 
excepcionalmente, o prazo de 60 (sessenta) dias a partir do 
término do prazo fixado para atendimento ao ofício nº 
1226/2009-TCU/SECEX-PA – DILIGÊNCIA. 

Divisão de 
Administração/Coordenação 

de TCE 

Foi solicitado novo prazo para atendimento por meio 
do ofício nº 

Diligência 
2788/2009 

TCU/SECEX/PA, 
(encaminhado a 

Rosefrance 
Cardoso 

Quaresma 
Respondendo 

pela 
Coordenação 
Regional da 

Funasa no Pará)

 

Comunico que, atendendo a solicitação de Vossa Senhoria, 
datada de 1º/12/2009, consoante a delegação de 
competência conferida pelo Exmo. Ministro Walton Alencar 
Rodrigues a mim conferida pela Portaria nº 01/2009-MIN-
WAR, de 02/1/2009 9BTCU 1/2009 concedo, novo e 
improrrogável prazo de 30 (trinta) dias a partir do término do 
prazo fixado para atendimento ao ofício nº 2251/2009-
TCU/SECEX-PA – DILIGÊNCIA. 

Divisão de 
Administração/Coordenação 

de TCE 

Foi atendida por meio do ofício nº 2175 de 
31/12/2009 
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1.Número de 
Decisão ou 
do Acórdão 

2.Descrição da Determinação ou da 
Recomendação 

3.Setor 
responsável pela 
implementação 

4.Providências Adotadas (ou 
justificativas para o caso de não 

cumprimento) 
Diligência 

1273/2009 
TCU/SECEX/PA, 
(encaminhado 
ao Florivaldo 

Vieira Martins – 
Coordenador 
Regional da 
Funasa no 

Pará) 

Encaminha a V. Sa., para conhecimento e adoção das medidas 
previstas nos itens 9.5.1 a 9.5.3 do Acórdão nº 1190/2009 
(cópia anexa), adotado por este tribunal em Seção Ordinária 
do Plenário de 3/6/2009 (cópia anexa) adotado por este 
tribunal em Seção Ordinária do Plenário de 3/6/2009, ao 
apreciar o processo de TOMADA DE CONTASESPECIAL TC-
0/2004-0. 

Asplan – Coordenação de 
TCE 

Foram concluídas as Tomadas de Contas dos 
Convênios nº 32497/01  e 2264/01, entretanto a TCE 
do convênio nº 2264/04 baixou em diligência no dia 
04/02/2010. Foi instaurada a Tomada de Contas 
Especial do convênio nº 2266/01 por meio da 
portaria nº 526 de 24/07/2009. Respondida por meio 
do ofício nº 1101/Core-Pa de 24/07/2009. 

Comunicações 
Processuais 
Acórdão nº 
1326/2008 

Comunica por meio do Ofício398/2009-TCU/SECEX-PA, O 
Tribunal conheceu e, no mérito, considerou procedente a 
representação constante do processo nº 438875133, com 
fulcro nos arts. 17, inciso IV, e 143, inciso I I I do Regimento 
Interno, e no artigo 132 da Resolução/TCU nº 191/2006, 
tendo proferido o Acórdão nº 1326/2008-2ª Câmara, de 
27/05/2008. 
O referido Acórdão 1326/2008 – TCU – 2ª Câmara, foi 
ratificado pelo Acórdão 3648/2008 – RCU – 2ª Cãmara que, 
além da outra determinação elencada, seja corrigido o item 
2.2, a fim de que, onde se lê: “2.2. que encaminhe ao Tribunal 
de Contas da União, no prazo de 60(trinta) dias a contar da 
ciência desta decisão, comprovação de cumprimento da 
determinação proposta no subitem 3.1.”, leia-se: “2.2. que 
encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 
60(sessenta) dias a contar da ciência desta decisão, 
comprovação de cumprimento da determinação proposta no 
subitem 2.1.”. 

Core/PA 

Atendido por meio do Ofício nº 0043/Core-PA de 
13/01/2009, informando que foi instaurada a Tomada 
de Contas Especial por meio da Portaria nº 615, de 
10/04/2008, referente ao Convênio nº2.261/2001, 
SIAFI nº439615. 
O processo nº 25200.004.421/2008-40 de TCE 
encontra-se em fase de relatório final, devendo ser 
concluído no final do corrente mês e enviado à 
Auditoria Interna da Funasa para certificação de 
auditoria e remessa ao TCU via Secretaria Federal de 
Controle Interno da Controladoria Geral da União. 
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Comunicações 

Processuais 
Acórdão nº 
2009/2009 

Ofício nº 2141/2009/TCU/SEMAG-Gabinete DE 14/09/2009-
Consoante O Acórdão nº 2009/ /2009, anexo, proferido pelo 
Plenário, em sessão de 2/9/2009, no processo de 
acompanhamento TC nº 013.239/2009-7, com fundamento no 
art. 12, inciso I I I c/c o art.43, inciso, I I da Lei 8.443/92, foi 
determinada a audiência de Vossa Senhoria para, no prazo de 
15(quinze) dias, a contar do recebimento da presente 
comunicação, apresentar razões de justificativas quanto à 
constatação de irregularidades nos registros contábeis da 
gastos com benefícios assistenciais (auxílio funeral) à conta de 
recursos relacionados à previdência dos servidores públicos, 
contrariando o disposto no art. 5º da Lei 9.717/98, combinado 
com o art. 18 da lei nº 8.213/91 e a determinação constante 
do subitem 9.8.2. do Acórdão TCU – Plenário nº 404/2005 

Core-PA/Presi 

Atendido por meio do Ofício nº 1556/Core-PA de 
09/10/2009, informando que a constatação foi 
regularizada por meio da 2009NS002433, foi anexada 
o  comprovante.              

Comunicação 
de Deliberação

 

Solicitação de cumprimento das determinações contidas nos 
itens 1.5.1.1. e 1.5.1.1.1., cópia do Acórdão nº 5053/2009, 
adotado por este Tribunal em sessão da 2ª Câmara de 
29/9/2009, ao analisar o processo de Representação (TC-
014.756/2009-0), bem como da instrução de fls. 59 a 69 para 
subsidiar a adoção das providências de sua alçada.  

Core/PA  

Atendido por meio do ofício nº 1612/Core/PA de 
19/10/2009, informando que foi instaurada a Tomada 
de Contas Especial, referente ao convênio nº 
0412/05, do município de Tracuateua, através da 
Portaria anexada ao oficio, em virtude do Gestor 
municipal não ter apresentado a prestação de contas 
parcial em tempo determinado  
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12. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE 
APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO. 

 
Atos Quantidade 

Registrados no SISAC 
Quantidade 

Admissão - - 

Desligamento - - 

Aposentadoria 67 79 

Pensão 66 30 
Fonte: Core-Pará/Direh/março/2010  

Orientações de preenchimento

   

a) Não houve admissões e nem demissão no exercício de 2009.   

b) Confinado a totalização.    

c) A divergência das quantidades de processo registrado no SISAC ocorreu porque foram 
publicados em 2008 e feitos SISAC só em 2009.   

d) É mantido o controle dos julgamentos do TCU sobre os atos de admissão, desligamentos, 
aposentadorias e pensões.                         
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13. REGISTROS ATUALIZADOS NOS SISTEMAS SIASG E SICONV 

      
Segue nas paginas seguintes Declarações referentes ao SICONV e ao SIASG.                                                     
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14. OUTRAS I NFORMAÇÕES CONSI DERADAS RELEVANTES PARA A 
AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO 

    
Os registros foram realizados no corpo do Relatório.                                                     
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15. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 
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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.                                 
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