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II - RELATÓRIO DE GESTÃO (ART. 13, II, DA IN/TCU 57/2008) 

1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A GESTÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 

 
Poder e Órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Fundação Nacional de Saúde Código SIORG: 2207 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Fundação Nacional de Saúde/Coordenação Regional do Paraná 

Denominação abreviada: FUNASA/CORE/PR 

Código SIORG: 2207 Còdigo LOA: 36211 Código SIAFI: 255016 

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica:  Fundação 

Principal Atividade: Promoção de Programas de Saúde; 

Federal, Estadual, Municipal. 
Código CNAE: 8412-4/00 

Telefones/Fax de 

contato: 
41 – 3310-8284 41 – 3310-8285 Fax: 41 – 3232-0935 

Endereço eletrônico: corepr.gab@funasa.gov.br 

Endereço Postal: Rua Cândido Lopes, 208 – CEP 80.020-060 – Curitiba/PR 

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

Instituída pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991, publicado no 

D.O.U. de 17/04/1991 e retificado no D.O.U. de 19 de abril de 1991, e em conformidade com o que 

dispõe o Decreto nº 4.727, de 9 de junho de 2003, publicado no DOU de 10/06/2003. Portaria nº 1.776, 

de 8/09/2003 que aprova o Regimento Interno da Funasa. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

Regimento Interno: Portaria MS nº 1.776, de 8 de setembro de 2003.  

Alterado temporariamente pela Portaria nº 780, publicada no BS nº 21, de 26/05/2006. 

Alterado pela portaria nº 1.810 GM/MS, publicada DOU 4/08/2006, Seção I, pág. 57. 
Alterado pela portaria nº 2.467 GM/MS, publicada DOU16/10/2006, Seção I, pág. 57. 

Alterado pela portaria nº 1133, publicado no BS nº 42 Funasa, 19/10/2007. 

Alterado pela portaria nº 612, publicada no BS nº 22 Funasa, 30/05/2008. 

Alterado pela portaria nº 1197, publicado no BS 43, Funasa, 24/10/2008. 

Alterado pela Portaria nº 2962 GM/MS, publicada no DOU 10/12/2008, seção I, p.56.  

 

 

Tabela:  Qualificação da Coordenação Regional 

Nome do Coordenador Regional 
RAUL HENRIQUE RIBAS MACEDO/ Portaria nº 

1.615 de 29 de dezembro de 2009.. 

População do Estado   10.686.247 habitantes* 

Nº. de Municípios abrangidos pela CORE   265 

População Indígena do Estado   13.138 

* IBGE estimativa 2009 

Nome do Dsei    Distrito Sanitário Especial Litoral Sul 

População Indígena abrangida pelo Dsei 13.138 

Número de Pólos-Base 3 

Número de Casai 1 

Número de Aldeias 46 

Etnias Indígenas Kaingang, Guarani e Xetá 
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2 OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICOS 

2.1 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS DA UNIDADE 

 

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão executivo do Ministério da 

Saúde atua por meio de unidades descentralizadas - Coordenações Regionais, em cada 

Estado, cujas competências regimentais são: coordenar, supervisionar e desenvolver as 

atividades institucionais nas suas respectivas áreas de jurisdição.  

A missão institucional 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”. 

As diretrizes de atuação das Coordenações Regionais e a direção geral dessas 

unidades são fixadas pelo Presidente da Funasa, que instituiu por meio da Portaria nº 

806, de 6 de junho de 2006, a Carteira de Projetos Estratégicos, elaborada em 

consonância com o Planejamento Plurianual (PPA), designando gerentes responsáveis 

pelos diversos projetos que consubstanciam o realinhamento institucional da Funasa, 

com a função, dentre outras de disseminar a cultura do planejamento estratégico. 

A Coordenação Regional do Paraná, por intermédio de sua Divisão de 

Engenharia de Saúde Pública é responsável pelas seguintes atividades: 

 Construção, operação e manutenção de 36 sistemas de saneamento, 

abrangendo a totalidade das aldeias indígenas, regularizadas, no Estado do 

Paraná. Tal atendimento atende praticamente a totalidade da população 

existente nas aldeias; 

  Análise, acompanhamento e prestação de contas, de cerca de 480 convênios 

de saneamento, com Municípios e Governo do Estado do Paraná, nas áreas 

de Abastecimento de água, esgotamento sanitário, melhorias sanitárias 

domiciliares, coleta e destinação final de Resíduos Sólidos; 

 Cooperação técnica e administrativa a cerca de 36 serviços autônomos 

municipais de saneamento; 

 Apoio no controle de qualidade de água, por intermédio de Laboratório de 

Controle de Qualidade de Água, em Maringá, em articulação com o 

Consórcio CISMAE, consórcio intermunicipal de serviços autônomos de 

saneamento. 

A DIESP conta com uma equipe de engenheiros, técnicos de saneamento e 

químicos, para o desempenho de tais atividades, localizados na Sede, em Curitiba, e em 

Unidades descentralizadas no interior do Estado. 

A Coordenação Regional do Paraná conta em sua estrutura com um Distrito 

Sanitário Indígena – DSEI com responsabilidade sanitária identificada, articulado com o 

Sistema Único de Saúde (SUS), composto por equipe necessária para executar as ações 

de controle social por intermédio dos Conselhos Locais e Distrital de Saúde. 
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O DSEI Litoral Sul, com sede no estado do Paraná, município de Curitiba, 

abrange os povos indígenas dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, criado através de critérios populacionais, 

epidemiológicos, principalmente a distribuição demográfica tradicional dos povos 

indígenas, que especificamente na região sul, os povos guarani, que não coincide 

necessariamente com os limites de estados e municípios onde estão localizadas as terras 

indígenas. 

Em 2009, com a revogação do DSEI Paraná, criado em 2006, houve o retorno do 

DSEI Litoral Sul e a retomada do Conselho Distrital de Saúde Indígena – CONDISI 

Litoral Sul. A CORE-PR, através do DSEI Litoral Sul, dentro dos limites territoriais do 

estado do PR, coordena as ações de saúde indígena no estado. 

O Paraná conta com 1 Pólo Base Administrativo do DSEI Litoral Sul, localizado 

no município de Paranaguá, dando suporte para uma população de 296 índios. 

No interior do estado há 2 Pólos Base Administrativo (Guarapuava e Londrina), 

pertencentes ao DSEI Interior Sul, com sede em Santa Catarina, no município de 

Florianópolis, com 9306 e 3536 índios, respectivamente. Conforme tabelas da 

distribuição populacional de indígenas no PR e pirâmide populacional distribuídas por 

Pólo Base. 

As aldeias do estado do Paraná contam com EMSI, composta por médico, 

enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem, odontólogo, agente indígena de saúde – 

AIS, agente indígena de saneamento – AISAN, segundo critérios populacionais.  

No município de Curitiba está localizada a Casa de Saúde Indígena – CASAI 

que tem como papel, receber e apoiar pacientes e acompanhantes encaminhados pelas 

aldeias, Pólos Base e DSEI’s, em busca de assistência da rede do SUS. As atividades 

desenvolvidas estão contempladas também os mecanismos de referência e contra 

referência com a rede do SUS, assistência de enfermagem aos pacientes em 

recuperação, acompanhamento de pacientes em consultas, exames e internação 

hospitalar, alojar e fornecer alimentação durante o período de tratamento. 

Dentre as responsabilidades da unidade está também o desenvolvimento de 

ações de Educação em Saúde no sentido de fomentar e apoiar tecnicamente gestores de 

comunidades para a execução de projeto de educação em saúde, implementar núcleos de 

educação em saúde para articular parcerias, bem como capacitar agentes indígenas de 

saúde e agente indígenas de saneamento. 

Os objetivos estratégicos
1
 estabelecidos como vértices para o atingimento da 

missão institucional são: 

 

Saneamento Ambiental 

Até 2015  

1. Atuar como agente de fomento ao desenvolvimento tecnológico e de recursos 

humanos, para prestação de serviços de saneamento ambiental no país;  

2. Universalizar o acesso aos serviços de saneamento junto às populações 

indígenas e áreas de interesse especial;  

                                                   
1
 Vide site da Funasa: www.funasa.gov.br/internet/missão.asp 
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3. Ampliar a oferta dos serviços de saneamento ambiental nos municípios de 

pequeno e médio porte, de modo a alcançar as metas do milênio em saneamento;  

4. Viabilizar novas fontes de recursos nacionais e internacionais, para 

financiamento das ações de saneamento desenvolvidas pela Funasa;  

5. Tornar a Funasa o agente executor nacional de saneamento ambiental;  

 

Saúde Indígena  

Até 2015  

6. Alcançar indicadores de saúde da população indígena compatíveis aos da 

população não indígena;  

7. Consolidar o controle social no subsistema de atenção à saúde indígena;  

 

 

Gestão 

Até 2015  

8. Implantar Política de Gestão da Informação;  

9. Implantar a Política de Gestão de Recursos Humanos do sistema Funasa;  

10. Implantar o novo modelo de gestão; 

11. Implantar Política de adequação predial e melhoria das condições de trabalho 

para o Sistema Funasa. 
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Tabela 1 Distribuição Populacional de Indígenas, por Pólo Base, Aldeia e Município 

Polo Base Aldeia Município da Aldeia Nº    
G

U
A

R
A

P
U

A
V

A
 

ÁGUA SANTA NOVA LARANJEIRAS - PR 99 

   BOA VISTA LARANJEIRAS DO SUL - PR 80 

   CAMPO DO DIA NOVA LARANJEIRAS - PR 325 

   CLEVELANDIA CLEVELÂNDIA - PR 73 

   ENCRUZILHADA NOVA LARANJEIRAS - PR 281 

   FAXINAL CÂNDIDO DE ABREU - PR 575 

   FAZENDA CORONEL VIVIDA - PR 384 

   IVAI MANOEL RIBAS - PR 1415 

   KO'EJU TURVO - PR 47 

   LEBRE NOVA LARANJEIRAS - PR 161 

   MANGUEIRINHA MANGUEIRINHA - PR 653 

   MARRECAS TURVO - PR 490 

   MATO BRANCO CHOPINZINHO - PR 51 

   OCOY SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR 587 

   PAIOL QUEIMADO MANGUEIRINHA - PR 119 

   PALMAS PALMAS - PR 604 

   PALMEIRINHA CHOPINZINHO - PR 280 

   PALMITAL UNIÃO DA VITÓRIA - PR 106 

   PINHAL ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU - PR 305 

   RIO DA AREIA INÁCIO MARTINS - PR 146 

   RIO DAS COBRAS NOVA LARANJEIRAS - PR 766 

   TAQUARA NOVA LARANJEIRAS - PR 209 

   TEKOHÁ AÑETETE DIAMANTE D¿OESTE - PR 271 

   TEKOHÁ ARAGUAJY TERRA ROXA - PR 99 

   TEKOHA ITAMARA DIAMANTE D¿OESTE - PR 113 

   TEKOHA MARANGATÚ GUAÍRA - PR 99 

   TEKOHÁ PORÃ GUAÍRA - PR 67 

   TREVO NOVA LARANJEIRAS - PR 622 

   VILA NOVA NOVA LARANJEIRAS - PR 161 

   VILA NOVA PALMAS - PR 118 

   

L
O

N
D

R
IN

A
 

APUCARANINHA LONDRINA - PR 1352 

   APUCARANINHA/BARREIRO LONDRINA - PR 87 

   BARÃO DE ANTONINA SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR 352 

   CEDRO SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR 66 

   LARANJINHA SANTA AMÉLIA - PR 226 

   MOCÓCA ORTIGUEIRA - PR 126 

   PINHALZINHO TOMAZINA - PR 140 

   POSTO VELHO ABATIÁ - PR 93 

   QUEIMADAS ORTIGUEIRA - PR 505 

   SÃO JERÔNIMO SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR 589 

   

P
A

R
A

N
A

G
U

Á
 

ARAÇA-Í PIRAQUARA - PR 70 

   CAMBUÍ CURITIBA - PR 129 

   CERCO GRANDE GUARAQUEÇABA - PR 27 

   ILHA DA COTINGA PARANAGUÁ - PR 55 

   SAMBAQUI PONTAL DO PARANÁ - PR 15 

   FonteSIASI/2009. 
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PIRÂMIDE POPULACIONAL – Pólo Base – 

Paranaguá/2009 

           Faixa Etária Masc Fem Total 
 

 

75 + 4 1 5 

 70 a 74 1 1 2 

 65 a 69 2 0 2 

 60 a 64 0 1 1 

 55 a 59 3 5 8 

 50 a 54 3 6 9 

 45 a 49 3 4 7 

 40 a 44 5 5 10 

 35 a 39 11 11 22 

 30 a 34 8 10 18 

 25 a 29 10 10 20 

 20 a 24 13 10 23 

 15 a 19 23 17 40 

 10 a 14 33 23 56 

 05 a 09 29 17 46 

           00 a 04 14 13 27 

           Total 162 134 296 

            

Fonte: SIASI - FUNASA/MS, 28/01/2010 
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               PIRÂMIDE POPULACIONAL – Pólo Base 

Londrina/2009 

           

               Faixa Etária Masc Fem Total 

 

 

75 + 24 26 50 

 70 a 74 15 17 32 

 65 a 69 22 28 50 

 60 a 64 19 24 43 

 55 a 59 33 35 68 

 50 a 54 56 47 103 

 45 a 49 39 49 88 

 40 a 44 88 56 144 

 35 a 39 88 88 176 

 30 a 34 124 111 235 

 25 a 29 145 137 282 

 20 a 24 188 173 361 

 15 a 19 216 190 406 

 10 a 14 252 260 512 

 05 a 09 272 246 518 

 00 a 04 240 228 468 

           Total 1821 1715 3536 

            

Fonte: SIASI - FUNASA/MS, 28/01/2010 
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PIRÂMIDE POPULACIONAL – Pólo 

Base Guarapuava/2009 

           

    

 

 

Faixa Etária Masc Fem Total 

 75 + 108 99 207 

 70 a 74 40 52 92 

 65 a 69 42 77 119 

 60 a 64 54 61 115 

 55 a 59 86 87 173 

 50 a 54 105 105 210 

 45 a 49 129 131 260 

 40 a 44 168 182 350 

 35 a 39 231 239 470 

 30 a 34 259 288 547 

 25 a 29 377 370 747 

 20 a 24 450 406 856 

 15 a 19 530 479 1.009 

 10 a 14 676 670 1.346 

 05 a 09 701 776 1.477 

 00 a 04 666 662 1.328 

           Total 4622 4684 9306 

            

Fonte: SIASI - FUNASA/MS, 28/01/2010 
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Fixadas estas premissas a Coordenação Regional do Paraná por meio das suas 

áreas finalísticas, quais sejam: Divisão de Engenharia de Saúde Pública e Distrito 

Sanitário Especial Indígena, contando com o apoio das equipes de gestão administrativa 

e das assessorias de planejamento e de comunicação vem direcionando suas ações para 

o cumprimento destes objetivos, cujos programas e resultados encontram-se detalhados 

no item programas e projetos. 

2.2 ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES 

INSTITUCIONAIS 
 

A Coordenação Regional do Paraná esteve sob intervenção do Sr. Rômulo 

Henrique da Cruz, conforme Portarias nº 445 de 24 de abril de 2009, 630 de 10 de junho 

de 2009, 1.139 de 07 de setembro de 2009 e 1.485 de 07 de outubro de 2009, dando 

competência para administrar a Coordenação Regional do Paraná de acordo com o 

artigo 86 e 114 da Lei nº 1.776 de 08 de setembro de 2003 que aprova o Regimento 

Interno da Fundação Nacional de Saúde. 

Por meio da Portaria nº 07 de 05 de janeiro de 2010, o Sr. Rômulo Henrique da 

Cruz foi dispensado do encargo tendo em vista que foi designado para Coordenador da 

Regional do Paraná o Sr. Raul Henrique Ribas Macedo conforme a Portaria nº 1.615 de 

29 de dezembro de 2009. 

 No decorrer do exercício financeiro de 2009 a Coordenação Regional deu 

continuidade às ações previstas no Plano Operacional
2
, cujo monitoramento

3
 é feito 

semestralmente pela Assessoria de Planejamento da CORE, sob acompanhamento e 

supervisão da Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação (CGPLA). 

 “A partir de meados do ano de 2009, a CORE/PR passou a vivenciar um novo 

momento, mais focado à Missão Institucional. A nova chefia da Divisão de Engenharia 

de Saúde Pública iniciou um intenso trabalho para alcançar as metas previstas para o 

ano. Listamos abaixo, as principais atividades desenvolvidas no setor:    

 Reestruturação interna na DIESP, com a criação, de maneira informal, das 

seguintes áreas: Convênios; Saneamento em Áreas Indígenas; Edificações; 

Cooperação Técnica; 

 Trabalho de mutirão para elaboração dos pedidos de bens e serviços, com 

respectivos planos de aplicação para as obras na área indígena; 

                                                   
2
 O Plano Operacional retrata os Programas e Ações sob a responsabilidade da FUNASA, tendo 

como base o Plano Plurianual – PPA. 
3
  Monitoramento do Plano Operacional é um processo permanente de coleta, análise e 

sistematização de informações e de verificação de andamento de ação destacada no plano 

operacional. 
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 Reestruturação com prioridade para os objetos do Programa de Aceleração 

do Crescimento-PAC. Até junho de 2009, apenas 4 projetos haviam sido 

aprovados. Terminamos o ano  com cerca de 50 projetos aprovados; 

 Realização de reuniões para definição do trabalho, principalmente de 

Convênios e Saneamento em áreas Indígenas; 

 Liberação de recursos financeiros, no final do ano, para aquisição de 

equipamentos para o novo Laboratório de Controle em Saneamento 

Ambiental, do Centro de Referência em Saneamento Ambiental, em 

Maringá; 

 Retomada do trabalho de supervisão técnica e administrativa aos serviços 

municipais autônomos de saneamento. Apesar de inúmeras tentativas junto à 

Presidência, não houve incremento no quadro de pessoal, principalmente de 

engenheiros na CORE/PR, estando previsto a vinda de novos engenheiros 

para o início de 2010. Todo o trabalho foi realizado pela própria equipe, com 

a reorganização do trabalho, motivação do corpo funcional, e gerenciamento 

por intermédio de um colegiado interno de técnicos da DIESP/PR”.     

 Em 2009, as atividades desenvolvidas pelo DSEI no estado do Paraná foram: 

 Reunir o Conselho Distrital de Saúde Indígena Litoral Sul, tendo em 

vista que em 2006 ocorreu uma mudança, com a criação do DSEI-PR, 

que passou a ter a três Pólos Base (Guarapuava e Londrina, 

anteriormente pertencente ao DSEI-Interior Sul) e Paranaguá 

(abrangência anterior do DSEI – Litoral Sul). Com a revogação da 

Portaria nº 1810, que criava o DSEI Paraná, em Dezembro de 2008, 

retornou a estrutura anterior, ou seja, a sede do DSEI-Litoral; 

 Foram capacitadas as equipes de profissionais de enfermagem, no 

Sistema de Vigilância Nutricional – SISVAN e no Programa Nacional de 

Suplementação de Ferro; 

 Houve a implantação do SISVAN em 94% das aldeias indígenas do 

estado do Paraná; 

 Foi realizado Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos 

Indígenas, na Aldeia de Apucaraninha; 

 Foram realizados 131.487 atendimentos de atenção básica nas aldeias 

pelas Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena – EMSI; 

 Foram encaminhados para a referência 6.210 atendimentos; 

 Realizados 5.599 exames e 1.078 internações; 

 

Alguns indicadores de saúde das populações indígenas do PR são demonstrados 

nos gráficos, a seguir. Vale salientar a redução da mortalidade infantil em relação a 

2008, entretanto, o coeficiente é superior em relação à população geral do estado. 

Comparando-se a proporção de óbitos neonatais em relação aos pós-neonatais, observa-

se a redução de óbitos pós-neonatais, que reflete do nível de saúde da comunidade 
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indígena em relação às condições socioeconômicas e ambientais; porém as morbidades 

por doenças infecciosas e parasitárias e doenças do aparelho respiratório prevalecem na 

população. 

A mortalidade proporcional por causas chama a atenção o aumento por causas 

externas, estes relacionados a acidentes e atropelamentos. 

Em 2009, ocorreu um surto de malária na aldeia indígena de Ocoy, município de 

São Miguel do Iguaçu. Área essa receptiva para transmissão da doença. Vale salientar 

as ações em parceria desta FUNASA com as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, 

o que possibilitou o controle deste surto. 
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PROPORÇÃO DE ÓBITOS NEONATAIS (<28 DIAS) E PÓS-NEONATAIS (28 A 364 

DIAS), OCORRIDOS EM INDÍGENAS NO PARANÁ. 2006 - 2009

ANO

% ÓBITOS NEONATAIS % ÓBITOS PÓS-NEONATAIS

(<28 DIAS) (28 A 364 DIAS)

2006 41,67 58,33

2007 33,33 66,67

2008 27,27 72,73

2009 50,00 50,00
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GRÁFICO 2. DISTRIBUIÇÃO DE CASOS DO SURTO DE MALÁRIA POR SEMANA 

EPIDEMIOLÓGICA - SE - OCORRIDO NA ALDEIA INDÍGENA OCOY, MUNICÍPIO DE 

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU. PARANÁ, 2009 – 2010
FONTE: FUNASA/CORE/PR/DSEI/Posto Indígena Aldeia Ocoy.
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2.3 PROGRAMAS E AÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE 

2.3.1 Relação dos Programas 

Tabelas - Dados Gerais dos Programas 

 

 

PROGRAMA: 0750 – Apoio Administrativo 

 

 

 

 

PROGRAMA: 1287 – Saneamento Rural 

 

 

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 Júnior 

Indicadores ou  

parâmetros utilizados para avaliação 

do programa 

    Não possui 

Público-alvo (beneficiários) Governo 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral 
Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao 

controle dos determinantes e condicionantes de saúde da população 

Objetivos específicos 
Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento 

ambiental em áreas rurais. 

Gerente do programa Francisco Danilo Forte 

Responsável pelo programa no 

âmbito da UJ 
Jose Raimundo Machado dos Santos 

Indicadores ou  

parâmetros utilizados para avaliação 

do programa 

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

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

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

Público-alvo (beneficiários) 

População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e 

em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como 

quilombolas, população indígena e outros povos da floresta 
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PROGRAMA: 8007 - Resíduos Sólidos Urbanos 

 

 

 

 

PROGRAMA: 0122 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto 

 

 

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 
Sadi Coutinho Filho 

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. 

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 
Sadi Coutinho Filho 

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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PROGRAMA: 0150 – Proteção e Promoção dos Povos Indígenas 

 

 

 

 

PROGRAMA: 0016 - Gestão da Política de Saúde 

 

 

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 
Paulo dos Santos Camargo 

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 

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 Luiz Henrique Coelho Barreto 

Indicadores ou  

parâmetros utilizados para avaliação do 

programa 

  

Público-alvo (beneficiários) Governo 
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2.3.2 Principais Ações do Programa 

Tabelas – Dados Gerais da Ação 

 

Programa: 0750/Ação: 2000 – Administração da Unidade 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 

Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes 

dos orçamentos da União, agregando as despesas que não passíveis de apropriação em 

programas ou ações finalísticas 

Descrição 

A atividade padronizada “Administração da Unidade”´ substitui as antigas atividades 

2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de Serviços de 

Transportes e 2002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. Nesse sentido se 

constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser 

apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico. Essas despesas, 

quando claramente associadas a determinada ação finalística, devem ser apropriadas 

nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação finalística, mas puderem 

ser apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na ação Gestão e 

Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem ser apropriadas nem a 
um programa nem a uma ação finalística, devem ser apropriadas na ação Administração 

da Unidade (2000). Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal 

ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; 

manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, 

utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo 

o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e administrativos; despesas com 

viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas 

de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou 

dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, 

formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para 

divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades-
meio necessárias à gestão e administração da unidade. 

Unidade Responsável 

pelas Decisões 

Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 

Ação 
Carlos Luiz Barroso Júnior 

Unidade Executora Departamento de Administração 

 

Tabela - Execução Físico-Financeira da Ação 
 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Não tem meta física 
programada 

     

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.122.0750.2000.0000  1.693.479,08 

   

Principais resultados: Os valores constantes no SIAFI como Despesas Executadas se referem a todas as despesas 

de custeio necessárias ao desenvolvimento das atividades da Administração bem como das demais áreas da Coordenação 

Regional – DIESP, DSEI, ASCOM, DIREH, GAB, razão pela qual as despesas não foram identificadas inicialmente no 

Relatório de Gestão como ação da DIADM. 
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Desse modo, informamos que no valor de R$ 1.693.479,08 referente à Despesa Executada no SIAFI  - Programa 

0750 – Ação 2000 estão contemplados os gastos com: 

 

a) Contratos para prestação de serviços: 

- Refeições para a CASAI; 

- Manutenção de Elevadores; 

- Manutenção, Limpeza e Conservação dos prédios sede e unidades da FUNASA; 

- Telefonia Móvel; 

- Telefonia Fixa (Sede e demais unidades); 

- Manutenção de Veículos (Região de Curitiba, Londrina e Guarapuava); 
- Manutenção do PABX; 

- Manutenção das fotocopiadoras; 

- Segurança e Vigilância (CORE e demais unidades); 

- Transporte de Malote e correspondência; 

- Transporte e entrega de encomendas; 

- Terceirização de pessoal; 

- Energia elétrica; 

- Abastecimento de água e esgoto; 

- Publicidade legal; 

- Pagamento eletrônico veicular; 

- Aquisição de Peças para veículos; 
- Locação de veículos com motoristas; 

- Locação de serviços de motoristas; 

b) Diárias para servidores da DIESP; DIADM; DIREH e diárias para colaboradores da DIADM; 

c) Despesas com taxas de coleta de lixo; 

d) Aquisição de materiais de expediente; 

e) Aquisição de pneus; 

f) Concessão de suprimento de fundos; 

g) Taxa de iluminação pública; 

h) Aquisição de suprimentos para informática; 

i) Reembolso de despesas com passagem terrestre; 

j) Pagamento de seguro obrigatório dos veículos da CORE-PR; 
l) Cotação eletrônica para aquisição de materiais de manutenção predial da CORE; 

m) Reembolso de despesas com fotocópias; 

n) Reconhecimento de Dívida – pagamento de alugueis do prédio alugado para sediar o Pólo Base de 

Guarapuava; 

o) Pagamento de ajuda de custo – remoção ex offício dos servidores Roseane Batista da Cunha e Paulo dos Santos 

Camargo; 

p) Reajuste de preços referente ao Contrato 05/2009 – TP 02/2008; 

q) Recarga de extintores de incêndio para os prédios da Sede, Sotra e Casai; 

r) Aquisição de livros – PGF e CPL; 

s) Aquisição de mobiliário para a DIREH – PE 37/2009  - PBS/ DIREH 01/2009. 

 

Todas as despesas ora detalhadas foram executadas a fim de manter e possibilitar o desenvolvimento das 
atividades necessárias ao atendimento da missão institucional da FUNASA através desta Coordenação Regional. 

a) Principais Problemas: Não há relato 

b) Contratações e Parcerias:  Não se aplica 

c) Transferências: Não se aplica 
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Tabelas – Dados Gerais da Ação 

 

Programa: 1287/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 

 

 

Tabela - Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Não tem meta física 

programada 

     

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.122.1287.2272.0000  50.726,81 

   

Principais resultados: o Programa 1287 (saneamento rural)/Atividade 2272 (gestão e administração do programa) refere-se a 

todas as despesas de custeio para o desenvolvimento das atividades da DIESP, que foram contabilizadas nos Planos Internos: 

IGESPR- Operação e manutenção dos sistemas de saneamento nas aldeias indígenas do PR. 

QUALIÁGUA- Controle da qualidade de água nas aldeias e nos serviços municipais conveniados. 
MANUTEN – Operacionalização e suporte das atividades gerais da DIESP. 

IEQUIPRPRN – Aquisição de equipamentos para adequar o desenvolvimento das atividades da DIESP. 

Deste modo estão inclusos os gastos com: diárias de servidores e colaboradores eventuais; despesas com manutenção dos 

veículos usados por técnicos da DIESP; participação proporcional nas despesas de energia elétrica, água, conservação de 

elevadores, limpeza e vigilância do edifício sede da CORE-PR; participação correspondente aos servidores que trabalham na 

DIESP no contrato de terceirização de mão de obra; participação correspondente aos veículos utilizados pelos servidores da 

DIESP no contrato de terceirização de frota; despesas para o pagamento de energia elétrica nas unidades dos sistemas de 

abastecimento de água nas aldeias indígenas; despesas para pagamento dos contratos de manutenção elétrica mecânica e no de 

manutenção de poços tubulares nos sistemas de água das aldeias; pagamento de faturas de água para as aldeias/acampamentos 

indígenas atendidas pela SANEPAR; despesas para aquisição de materiais hidráulicos, tubos, válvulas, peças e conexões em 

PVC e FG e também materiais elétricos para consertos e manutenção dos sistemas de saneamento nas aldeias indígenas; 

aquisição de materiais para o tratamento de água, e para a realização de análises bacteriológicas, e físico químicas para o 
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controle de qualidade da água distribuída nas aldeias indígenas. 

Portanto, foram despesas imprescindíveis para o desenvolvimento das atividades normais da rotina da 

DIESP e inerentes a missão institucional da FUNASA.  

d) Principais Problemas  

e) Contratações e Parcerias  

f) Transferências  
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Programa 1287/Ação: 7656 - Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, 

em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População 

Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos. 

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 

Propiciar resolutibilidade, em áreas de interesse especial (assentamentos, remanescentes 

de quilombos e áreas extrativistas) para problemas de saneamento, prioritariamente o 
abastecimento público de água, o esgotamento sanitário e as melhorias sanitárias 

domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, bem como a implantação de oficina 

municipal de saneamento, visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos. 

Descrição 

Fomento e financiamento a implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas 

públicos de abastecimento de água e de sistemas públicos de esgotamento sanitário, 

contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, 

incluindo ligação domiciliar, rede coletora de esgoto, rede de distribuição de água e 

estação de tratamento, ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos, bem como a 

implantação de melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, assim 

como a implantação de oficina municipal de saneamento, compreendendo desde a 

elaboração do projeto até a sua operação plena. 

Unidade Responsável 

pelas Decisões 

Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 

Ação 
José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública - DENSP 

 

Execução Físico-Financeira da Ação 

META PROGRAMADA PRODUTO 
UNIDADE 

DE MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Apoiar o beneficiamento de 

52 comunidades com a 
implantação, ampliação ou 

melhoria do serviço de 

saneamento. 

Serviço 

de  
saneamen

to 

Comunidade 

beneficiada 

52 0 0% 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.511.1287.7656.0001 75.000,00 0 

Total Geral 75.000,00 0 

a) Principais resultados:  

Foram aprovados os projetos em 2007, as obras dos sistemas de água dos assentamentos e quilombolas pelo PAC se 

iniciaram no final de 2009. 

b) Principais problemas: 

Equipe reduzida em relação ao numero de convênios, para análise e acompanhamento das obras. Os convênios de MSD 

foram feitos com o Governo do Estado, pela gestão anterior da coordenação e os órgãos envolvidos vão devolver o 

recurso por inviabilidade do programa. 

c) Contratações e parcerias: não houve para essa ação 

d) Transferências:  

A transferência de recursos referente aos sistemas de abastecimento de água para os assentamentos, atrasou para ser 

liberada. 
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Programa 1287/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 

 

Execução Físico-Financeira da Ação 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Beneficiar 28 aldeias 

com saneamento 

básico para controle e 

prevenção de agravos 

Prevenção 

de agravos 

Aldeia 

beneficiada 

28 33 117,00% 

Acompanhar e 

fiscalizar a execução 

de 44 obras e serviços 

de engenharia nas 
aldeias indígenas 

contratadas em 2009 

Fiscalização Obras 

acompanhadas 

44 42 95,45% 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.511.1287.7684.0001 1.000.000,00 898.577,82 

Total Geral 1.000.000,00 898.577,82 

Principais resultados – Todas as obras contratadas em 2008 e iniciadas em 2009 receberam o acompanhamento 

necessário, estando algumas concluídas e outras em andamento. Por outro lado, os recursos do orçamento de 2009 foram 

aplicados (empenhados) em percentual bastante significativo, não maior apenas por insucesso na perfuração de poço 

tubular e também devido a não legalização de terra indígena onde se previa construir sistema de água.  Neste elemento de 

despesa os recursos atenderam totalmente as metas previstas. 

Os sistemas em funcionamento foram mantidos operando adequadamente, fornecendo água tratada em quantidade e 

qualidade para as comunidades indígenas beneficiadas. Recomposição dos estoques nos almoxarifados de materiais para a 

manutenção dos sistemas. 

Principais problemas – A maior deficiência está no setor de transporte, pois não há veículos e motoristas em número , 

modelo e condições adequadas para a realização de viagens a serviço nas áreas indígenas. Nas unidades descentralizadas 

(Polos Base), onde estão os responsáveis diretos pelo acompanhamento e supervisão da operação e manutenção dos 

sistemas  de saneamento nas aldeias, a estrutura é totalmente deficiente. Não há veículos no modelo e condições 

adequadas para todos os técnicos que realizam a supervisão dos serviços de saneamento nas áreas indígenas. As 
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instalações físicas são inadequadas à ação. Em algumas não está disponível, ou limitado a uma máquina, impossibilitando 

o acesso à internet.  Além disso, o número atual de 3 Polos Base não atende a necessidade de organização do serviços, 

visto que deveriam ficar mais próximos das áreas indígenas. Para melhor desenvolver esta ação seria necessário implantar 

e/ou estruturar 7 unidades descentralizadas. Além disso, os técnicos de nível médio que atuam em campo, diretamente nas 

aldeias, tem sua situação funcional não regularizada, pois continuam como Agentes de Saúde, ou Guardas de Endemias e 

não recebem os benefícios concedidos aos servidores destas categorias descentralizados para os municípios. Insuficiência 

no número de engenheiros para a fiscalização das obras contratadas e para supervisionar a operação e manutenção dos 

sistemas. 

               Providências a adotar: 

               Reestruturação total face a nova missão./ Presidência 

               Adequação do quadro de recursos humanos para a nova estrutura./ Presidência 

               Redistribuir para o MS os servidores cedidos para o SUS. / Presidência 

               Estabelecer plano de cargos e salários para o novo quadro de servidores./ Presidência 

              Criar, na nova estrutura, unidades descentralizadas próximas às áreas de  atendimento, com apoio administrativo                         

e um nível mínimo de autonomia contábil/financeira./ Presidência  

              Adequar a infra estrutura de logística, especialmente das unidades descentralizadas, com veículos, materiais para 

manutenção, laboratórios de controle, etc. / Coordenação 

              Planejamento estratégico, com Plano de Ação, metas e monitoramento de resultados dos programas. (Contrato de 

Gestão)./ Presidência 

              Contratações e Parcerias – Esta ação é executada diretamente pela FUNASA, com seu quadro de servidores, 

apesar das deficiências acima apontadas. Porém, no seu desenvolvimento ocorre frequentemente a parceria com o 

município no qual situa-se a terra indígena.As contratações são realizadas por meio de licitações para a execução de obras 

de construções, reformas e ampliações nos sistemas. Também são realizadas licitações para os contratos de prestação de 

serviços contínuos para a manutenção eletromecânica nos quadros elétricos e bombas e para a manutenção de poços 

tubulares, que são de fundamental importância para o regular funcionamento e a pronta recuperação dos sistemas de água 

nos caos de pane. 

               Transferências – Não ocorre transferência de recursos entre órgãos, ou entre os níveis da administração 

pública, nesta ação. Os recursos são aplicados diretamente pela FUNASA na aquisição de bens e contratações de serviços 

para a consecução da ação. 
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Programa 8007/Ação: 10GG - Implantação e Melhoria de Sistema Público de Manejo de Resíduos Sólidos em 

Municípios de até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas 

ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) 

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 

Apoiar, técnica e financeiramente, os estados e municípios na implantação, ampliação ou 

melhoria dos sistemas de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos para 

prevenção e controle de agravos nas áreas mais carentes do país e com população inferior 

a 50.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência da 

dengue. 

Descrição 

A ação de implantação e ampliação dos sistemas de limpeza pública, acondicionamento, 

coleta, disposição final e tratamento de resíduos sólidos urbanos contempla intervenções 

que visam contribuir para a universalização dos serviços de coleta, limpeza pública, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos nas áreas mais carentes do país e com 

população inferior a 30.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos de 

incidência da dengue, e será implementada por intermédio das modalidades relacionadas a 

seguir: a) acondicionamento, coleta e transporte; implantação de sistema de coleta 

convencional e/ou seletiva, incluindo a aquisição de veículos, material e equipamentos 
para  acondicionamento (cestas e contenedores para Postos de Entrega Voluntária - PEV e 

Locais de Entrega Voluntária - LEV instalados em logradouros públicos); b) unidades de 

disposição final - aterros sanitários ou de rejeitos. É passível de apoio financeiro toda a 

infra-estrutura para implantar aterros sanitários, incluindo: acesso; proteção adequada da 

área (cercamento e barreira vegetal); edificações de controle e apoio (balança, escritório, 

oficina de reparos, etc.), drenagem pluvial de chorume e de gases, impermeabilização de 

base, tratamento do chorume e equipamentos para operação. c) unidades de tratamento - 

triagem e/ou compostagem. É passível de apoio financeiro toda a infra-estrutura de 

implantação de unidades de tratamento de resíduos, bem como galpão para separação de 

resíduos destinados a catadores, incluindo obras civis, materiais e equipamentos; pátio de 

compostagem; balança; aterro de rejeitos e equipamentos para a operacionalização da 
unidade de tratamento. d) erradicação de "lixões" e recuperação das áreas degradadas. 

Unidade Responsável 

pelas Decisões 

Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 

Ação 
José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública da Funasa - DENSP 
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Execução Físico-Financeira da Ação 10 GG 

 

META PROGRAMADA PRODUTO 
UNIDADE DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Acompanhar 104 

convênios de exercícios 

anteriores 

Convênios Convênios 

acompanhados 

104 104 100% 

Analisar 50 projetos de 

implantação e melhoria 

de Sistemas públicos de 

Resíduos Sólidos  

Projetos  Projetos 

analisados 

50 50 100% 

Realizar 50 visitas 

preliminares de 

exercícios anteriores 

Visitas Visitas 

preliminares 

realizadas 

50 50 100% 

Realizar 208 visitas de 
acompanhamento de 

convênios  de 

exercícios anteriores. 

Visitas Visitas 
realizadas 

208 208 100% 

Obs.: A relação dos convênios de 2009, foi liberada a posterior ao Plano Operacional – 2009 e irá atender 22 

Projetos. 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.512.8007.10GG.0001 100.000,00 40.000,00 

Total Geral 100.000,00 40.000,00 

1. Principais resultados: Foram analisados os processos de convênio com projetos apresentados, aprovados quando 

atenderam os requisitos e as obras acompanhadas após a liberação dos recursos.Foi agilizada a aprovação de 

aquisição de equipamentos, devido a liberação da visita preliminar autorizada pela presidência da Funasa.  

 

2. Principais problemas: Equipe reduzida em relação ao numero de convênios, para análise e acompanhamento das 

obras. 

 

3. Contratações e parcerias: não houve para essa ação 

 

4. Transferências: Para aquisição de equipamentos fica facilitado devido ao repasse ser em única etapa.As 

transferências de recursos após a aprovação do convênio no SISCON não é de governabilidade da DIESP, porém o 
andamento das execuções das obras ficam um pouco prejudicadas em função da sistemática das transferências. A 

primeira parcela liberada é de 20%, e após a emissão de relatório pela divisão de engenharia, constatando a 

execução desta parcela, é que se autoriza o pagamento da 2ª parcela de 40%. As prefeituras têm reclamado da 

interrupção da obra nesse intervalo. 
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Programa: 0122/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 

 
Tabela - Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Não tem meta física 
programada 

     

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.122.0122.2272.0000  1.411.198,11 

   

Principais resultados: Esclarecemos que os valores utilizados no exercício de 2009 - de R$ 1.411.198,11, no Programa 0122 

(serviços urbanos de água e esgoto)/ Atividade 2272 (gestão e administração do programa), foram contabilizadas nos Planos 

Internos: 

IGESPR- Operação e manutenção dos sistemas de saneamento nas aldeias indígenas do PR. 

QUALIÁGUA- Controle da qualidade de água nas aldeias e nos serviços municipais conveniados. 

MANUTEN – Operacionalização e suporte das atividades gerais da DIESP. 

IEQUIPRPRN – Aquisição de equipamentos para adequar o desenvolvimento das atividades da DIESP. 

Deste modo estão inclusos os gastos com: diárias de servidores e colaboradores eventuais; despesas com manutenção dos 

veículos usados por técnicos da DIESP; participação proporcional nas despesas de energia elétrica, água, conservação de 

elevadores, limpeza e vigilância do edifício sede da CORE-PR; participação correspondente aos servidores que trabalham na 

DIESP no contrato de terceirização de mão de obra; participação correspondente aos veículos utilizados pelos servidores da 
DIESP no contrato de terceirização de frota; despesas para o pagamento de energia elétrica nas unidades dos sistemas de 

abastecimento de água nas aldeias indígenas; despesas para pagamento dos contratos de manutenção elétrica mecânica e no de 

manutenção de poços tubulares nos sistemas de água das aldeias; pagamento de faturas de água para as aldeias/acampamentos 

indígenas atendidas pela SANEPAR; despesas para aquisição de materiais hidráulicos, tubos, válvulas, peças e conexões em 

PVC e FG e também materiais elétricos para consertos e manutenção dos sistemas de saneamento nas aldeias indígenas; 

aquisição de materiais para o tratamento de água, e para a realização de análises bacteriológicas, e físico químicas para o 
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controle de qualidade da água distribuída nas aldeias indígenas. 

Portanto, foram despesas imprescindíveis para o desenvolvimento das atividades normais da rotina da 

DIESP e inerentes a missão institucional da FUNASA.  
a) Principais Problemas  

b) Contratações e Parcerias  

c) Transferências  
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Programa 0122/Ação: 20AF - Apoio ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 

Apoiar técnica e financeiramente os responsáveis pela operação de sistema ou 

solução alternativa de abastecimento de água visando a melhoria dos 

procedimentos de controle da qualidade da água e o atendimento dos padrões de 

potabilidade estabelecidos na legislação vigente. Proporcionar o financiamento 

da implantação de unidades de fluoretação da água. 

Descrição 

Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos envolvidos com a operação 

e manutenção de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água; 

financiamento para aparelhamento e implantação de unidades laboratoriais e 

outras instalações destinadas ao controle da qualidade da água para consumo 

humano; desenvolvimento de ações de vigilância e controle de qualidade da 

água em áreas indígenas. 

Unidade Responsável pelas 

Decisões Estratégicas 
Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da Ação José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional 

 

Execução Físico-Financeira da Ação 20 AF 

 

META PROGRAMADA PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Apoiar 36 sistemas de 

abastecimento de água 

com a implantação de 

ações voltadas para  o 

controle da qualidade da 

água para consumo 

humano 

Controle de 

qualidade 

da água 

Sistema 

atendido 

36 36 100,00% 

Equipar o novo 

laboratório de controle 
em saneamento 

ambiental, em parceria 

com o consórcio 

CISMAE 

Laboratório Laboratório 

equipado 

1 0 0% 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.512.0122.20AF.0001 1.900.000,00 80.000,00 

Total Geral 1.900.000,00 80.000,00 

1. Principais resultados: liberação dos recursos solicitados para equipar o Laboratório do Centro de Referência em 

Saneamento Básico e Ambiental em Maringá, para aquisição dos equipamentos necessários para a realização das 

análises físico-químicas, bacteriológicas e de inseticidas/pesticidas. 

2. Principais problemas: os recursos somente foram liberados no final do exercício de 2009. 

3. Contratações e parcerias: existe a parceria entre a FUNASA, o Consórcio SISMAE e a Prefeitura de Terra Rica 

que já estão providenciando os pedidos de bens e serviços (PBS), para que as compras possam ser realizadas no 

menor prazo possível.  

4. d) Transferências: é de fundamental importância a transferência dos recursos para      financiar estas ações, uma 

vez que os municípios envolvidos não teriam como arcar com esta despesa. 
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Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Apoiar 36 

municípios com 

até 50.000 

habitantes na 

gestão dos 

sistemas de 

saneamento 

básico 

Saneamento 

básico 

Municípios 

atendidos 

36 36 100,00% 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.512.0122.20AG.0001 1.000.000,00 0,00 

Total Geral 1.000.000,00 0,00 

1. Principais resultados – Foram as articulações na área da programação de solicitação de recursos federais (SIGOB 

e SICONV), orientação na contratação de projetos e melhoria na operação e manutenção dos sistemas de 

abastecimento de água e tratamento de esgotos.  

a. Elaboração de 02 Planos Municipais de Saneamento com recursos da FUNASA. 
b. Construção do Centro de Referência em Saneamento Ambiental do Paraná – CISMAE 

c. Liberação de Recursos para Aquisição dos Equipamentos para o centro de Referência - CISMAE 

 

2. Principais Problemas – Falta de aplicação de recursos financeiros (programação) na área de saneamento (água, 

Esgoto, Resíduos sólidos e Planos Municipais de Saneamento) que desestimulem um pouco o interesse das 

prefeituras no trabalho de parceria, pois a aplicação de recursos de emenda e do PAC não contempla a maioria dos 

municípios conveniados na Cooperação Técnica e sim os municípios que fazem parte da Companhia Estadual. 

a. Outro problema também é a falta de estrutura de apoio logísticos e de pessoal, pois os engenheiros        

responsáveis dividem o tempo na assistência com as atividades de convênios de repasse de recursos 

Programa 0122/Ação: 20AG - Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 

Habitantes 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 

Promover e apoiar, técnica e financeiramente, o desenvolvimento e a transferência 

de tecnologias para o fortalecimento institucional dos modelos de gestão dos 

serviços públicos de saneamento ambiental de estados e municípios. 

Descrição 

Promoção de intercâmbio com estados, municípios, entidades de ensino e 

pesquisa, associações e instituições públicas de saneamento, a partir do repasse de 
experiências e de recursos financeiros, visando ao desenvolvimento de novas 

tecnologias e de Programas de modelo de gestão para qualidade dos serviços de 

controle de perdas, de  fomento à capacitação, de aquisição de equipamentos, de 

controle de qualidade da produção de água, de elaboração de plano diretor de 

saneamento, dentre outros. Esta ação busca a melhoria contínua do desempenho 

ambiental em um processo cíclico, em que os atores envolvidos revêem e avaliam, 

periodicamente, os sistemas de gestão em saneamento ambiental empregados, de 

modo a identificar oportunidades de melhorias. 

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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(emendas, PAC, saneamento indígena, etc...) Desta forma para um atendimento no apoio a gestão dos 

municípios e Consórcio é necessário de no mínimo 02 engenheiros em dedicação exclusiva ao apoio a 

Gestão.  

 

3. Contratações e Parcerias  
a. 01 estagiário de engenharia (nível superior) 

b. Parceria com o Consórcio CISMAE – Consórcio Intermunicipal de Saneamento ambiental do Paraná. 

 

4. Transferências – 

a. Houve a transferência de recursos em 02 Planos Municipais de Saneamento, para Construção do Centro de 

Referencia em Saneamento Ambiental do Paraná – CISMAE, para aquisição de equipamentos para o 
Laboratório de Centro de Referência. 

 

Esclarecemos que no Programa 0122/Ação: 20AG – Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de 

até 50.0000 habitantes, a meta física programada foi apoiar os 36 Serviços Municipais de Água e Esgotos conveniados com 

a FUNASA, sendo que esta meta foi alcançada integralmente com o apoio técnico realizado. Todavia, não houve a execução 

financeira programada devido a opção de transferir ao CISMAE, por meio de convênio, os recursos para a aquisição dos 

equipamentos para o laboratório de Centro de Referencia em Saneamento Ambiental, inicialmente programados para 

aquisição direta pela FUNASA e também porque os gastos de custeio foram debitados na atividade da gestão geral da 

DIESP. 
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Programa 0122/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 

 



49 

 

Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Apoiar o benefício em  

43 municípios 

contemplados com 70 

convênios no Plano de 

Aceleração do 

Crescimento – PAC, 

com a implantação de 

ações de educação em 
saúde e mobilização 

social nos projetos de 

saneamento 

Projeto de 

saneamento 

Município 

beneficiado 

43 42 97,67% 

Apoiar o benefício em 

103 municípios 

contemplados com 123 

convênios com a 

FUNASA, com a 

implantação de ações 

de educação em saúde 

e mobilização social 

nos projetos de 

saneamento 

Apoiar 

municípios 

Município 

beneficiado 

103 70 67,96% 

Assessorar 60 
municípios na 

implantação dos 

núcleos de educação 

em saúde 

Assessoramento 
de municípios 

Município 
beneficiado 

60 55 91,66% 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.541.0122.6908.0001 68.675,00 4.992,20 

Total Geral 68.675,00 4.992,20 

 

a)       Principais resultados – Foram analisados convênios e acompanhados por meio de visitas técnicas 112 municípios.  Para 

implantação de Núcleos de Educação em Saúde foram assessorados 60 municípios.  

b) Principais Problemas -  Falta de apoio logístico ( veículos) e recursos humanos.    

c) Contratações e Parcerias -  Prefeituras e Secretarias Municipais.  

d)Transferências  -  O efetivo deslocamento dos técnicos para assessorar e apoiar técnicos e gestores municipais.  
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Programa 0122/Ação: 7652 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de 

Agravos  

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 
Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de condições sanitárias 

adequadas visando à prevenção e controle de doenças e agravos. 

Descrição 

Melhorias Sanitárias Domiciliares são intervenções promovidas, 

prioritariamente, nos domicílios e eventualmente intervenções coletivas de 

pequeno porte. Incluem a construção de módulos sanitários, banheiro, privada, 

tanque séptico, sumidouro (poço absorvente), instalações de reservatório 

domiciliar de água, tanque de lavar roupa, lavatório, pia de cozinha, ligação à 

rede pública de água, ligação à rede pública de esgoto, dentre outras. São 

consideradas coletivas de pequeno porte, por exemplo: banheiro público, 
chafariz público, ramais condominiais, tanque séptico, etc. Pode também 

fomentar a implantação de oficina municipal de saneamento. 

Unidade Responsável pelas Decisões 

Estratégicas 
Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da Ação José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 

 

Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Acompanhar 138 

convênios de 

exercícios anteriores 

Convênios Convênios 

acompanhados 

138 138 100% 

Analisar 46 projetos  

de implantação e 

Melhoria de Sistemas 

Públicos de 
melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

Projetos de 

Melhorias 

Sanitária 

Projetos 

analisados 

46 46 100% 

Realizar 43 visitas 

preliminares de 

exercícios anteriores. 

Visitas Visitas 

preliminares 

realizadas 

43 43 100% 

Realizar 95 visitas de 

acompanhamento de 

convênios de 

exercícios anteriores. 

Visitas de 

acompanhamento 

Visitas 

realizadas 

95 95 100% 

Obs.: A relação dos convênios de 2009 foi liberada a posterior ao Plano Operacional – 2009 e irá atender 2.000 

famílias . 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.512.0122.7652.0001 55.000,00 55.000,00 

Total Geral 55.000,00 55.000,00 

1. Principais resultados: Foram facilitadas as analises dos processos de convênio, devido a maioria das prefeituras 

utilizar o projeto padrão fornecido pela COREPR, são aprovados quando atenderam os requisitos de documentos 
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complementares e as obras acompanhadas após a liberação dos recursos. 

 

2. Principais problemas:Equipe reduzida em relação ao numero de convênios, principalmente nesta ação para visita 

preliminar, para análise e acompanhamento das obras. 

 

3. Contratações e parcerias: Contratação de 1 engenheiro pela OPAS. 

 

4. Transferências: As transferências de recursos após a aprovação do convênio no SISCON não é de governabilidade 

da DIESP, porém o andamento das execuções das obras ficam um pouco prejudicadas em função da sistemática das 

transferências. A primeira parcela liberada é de 20%, e após a emissão de relatório pela divisão de engenharia, 

constatando a execução desta parcela, é que se autoriza o pagamento da 2ª parcela de 40%. As prefeituras tem 

reclamado da interrupção da obra nesse intervalo. 
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Programa 0122/Ação: 10GD – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios 

de até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões 

Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) 

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 
Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos com abastecimento público de água 

adequado visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos. 

Descrição 

Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de abastecimento de 

água, contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, 
incluindo ligação domiciliar, rede de distribuição e estação de tratamento, e ações voltadas 

para a sustentabilidade dos mesmos. 

Unidade Responsável 

pelas Decisões 

Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 

Ação 
José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora 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.   

 

Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Apoiar o 

beneficiamento às 

famílias (dos projetos 

apresentados) com a 

implantação de 

melhorias de sistemas 

públicos de 

abastecimento de água 

Sistema de 

abastecimento 

de água 

Famílias 

beneficiadas 

1541 1200 77,87% 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.512.0122.10GD.0001  150.000,00  60.000,00 

Total Geral      150.000,00  60.000,00 

1. Principais resultados: Foram analisados os processos de convênio com projetos apresentados, aprovados quando 

atenderam os requisitos e as obras acompanhadas após a liberação dos recursos. 

2. Contratações e parcerias: Contratação de 1 engenheiro pela OPAS 

3. Transferências: As transferências de recursos após a aprovação do convênio no SISCON não é de governabilidade 
da DIESP, porém o andamento das execuções das obras ficam um pouco prejudicadas em função da sistemática das 

transferências. A primeira parcela liberada é de 20%, e após a emissão de relatório pela divisão de engenharia, 

constatando a execução desta parcela, é que se autoriza o pagamento da 2ª parcela de 40%. As prefeituras tem 

reclamado da interrupção da obra nesse intervalo 
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META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Acompanhar 67 

convênios de 

exercícios anteriores 

Convênios   Convênios 

acompanhados 

67 67 100% 

Analisar 28 projetos 

de Implantação e 

Melhoria de 

Sistemas Públicos de 

Esgoto Sanitário de 

exercícios anteriores. 

Esgoto sanitário Projetos 

analisados 

28 28 100% 

Realizar 25 visitas 

preliminares de 

exercícios anteriores. 

Visitas Visitas 

preliminares 

realizadas 

25 25 100% 

Realizar 42 visitas de 
acompanhamento de 

convênios de 

exercícios anteriores. 

Acompanhamento 
de convênios. 

Visitas 
realizadas 

42 42 100% 

Obs.: A relação dos convênios de 2009, foi liberada a posterior ao Plano Operacional – 2009 e irá atender 52.000 

famílias . 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.512.0122.10GE.0001 40.000,00 8.000,00 

1. Principais resultados: Foram analisados os processos de convênio com projetos apresentados, aprovados quando 

atenderam os requisitos e as obras acompanhadas após a liberação dos recursos. 

2. Principais problemas: Equipe reduzida em relação ao numero de convênios, para análise e acompanhamento das 

obras. 

3. Contratações e parcerias: Contratação de 1 engenheiro pela OPAS. 

4. Transferências: As transferências de recursos após a aprovação do convênio no SISCON não é de governabilidade 

da DIESP, porém o andamento das execuções das obras ficam um pouco prejudicadas em função da sistemática das 

transferências. A primeira parcela liberada é de 20%, e após a emissão de relatório pela divisão de engenharia, 

constatando a execução desta parcela, é que se autoriza o pagamento da 2ª parcela de 40%. As prefeituras tem 

reclamado da interrupção da obra nesse intervalo. 

Programa 0122/Ação: 10GE – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de 

até 50.000 Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas 
de Desenvolvimento Econômico 

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 
Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de sistema público de coleta e tratamento 

de esgoto sanitário adequado visando a prevenção e o controle de doenças e agravos. 

Descrição 

Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de esgotamento 

sanitário, contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, 

incluindo ligação domiciliar, rede coletora e estação de tratamento, e ações voltadas para a 

sustentabilidade dos mesmos. 

Unidade Responsável 

pelas Decisões 

Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 

Ação 
José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Departamento de Engenharia de Saúde Pública – DENSP 
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Programa: 0150/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 

Unidades Executoras Departamento de Saúde Indígena - DESAI 

 

Tabela - Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Não tem meta física 

programada 

     

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.122.0150.2272.0000  376.327,13 

   

a) Principais resultados:  Esta ação inclui despesas fundamentais para a execução das ações de saúde indígena, 

tais como, energia elétrica, aquisição de medicamentos, telefonia fixa e móvel, manutenção predial da CASAI 

entre outras. 

b) Principais Problemas  

c) Contratações e Parcerias  

d) Transferências  
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Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física      

Implantar o 

SISVAN indígena 

nos pólos base  

SISVAN Pólos com 

ações 

implantadas 

3 3 100,00% 

Alcançar a 

cobertura de 

acompanhamento 

do estado 

nutricional em 
85% das crianças 

menores de 05 

anos 

Acompanhamento 

nutricional 

Percentual das 

crianças 

menores de 05 

anos 

acompanhadas 

85,00% 60,5% 71,17% 

Alcançar a 

cobertura de 

acompanhamento 

do estado 

nutricional em 

85% das gestantes 

Acompanhamento 

nutricional 

 85,00% 86,14% 101,34% 

Apoiar o inquérito 

nacional de saúde 

e nutrição nas 

aldeias de 

Apucaraninha e 
Água Santa 

Inquérito Inquérito 

nacional 

apoiado 

1 1 100,00% 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.423.0150.6140.0001 71.190,00 32.476,40 

Total Geral 71.190,00 32.476,40 

1. Principais Resultados: O SISVAN Indígena é um instrumento essencial para monitorar o estado nutricional das 

crianças menores de cinco anos e as gestantes indígenas, que tem prioridade no Sistema.  Possibilita um diagnóstico 

situacional das condições de alimentação e nutrição das comunidades indígenas, devendo gerar ações de intervenção e 

Programa 0150/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 
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contribuir para assegurar a garantia da Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas. 

Entre os dias 14 a 17 de dezembro, na cidade de Curitiba, a Oficina de Implantação do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional Indígena (SISVAN Indígena) e Programa Nacional de Suplementação de Ferro. A capacitação 

foi direcionada aos enfermeiros, aos agentes indígenas de saúde, aos técnicos e auxiliares das equipes multidisciplinares 

de saúde indígena da CASAI e dos Pólos Bases de Guarapuava, Londrina e Paranaguá. 

Durante a capacitação foram abordados vários temas, entre eles a situação alimentar e nutricional da população 

indígena na CORE PR; atividades de alimentação e nutrição desenvolvidas nas aldeias; treinamento em antropometria, 

diagnóstico do estado nutricional nas diversas fases do ciclo de vida, Programa Nacional de Suplementação de Ferro, 

Direito Humano à Alimentação Adequada, Segurança Alimentar e Nutricional e a Questão Indígena. 

Considerando que as equipes multidisciplinares de saúde indígena já alimentavam o Sistema antes de serem 
capacitadas e com A meta de implantar o SISVAN Indígena nos pólos bases foi atingida, levando em consideração  

Em relação à meta de apoiar o Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas nas Aldeias de 

Apucaraninha e Água Santa, o DSEI acompanhou a equipe da ABRASCO no mês de agosto. 

Na chegada a aldeia de Apucaraninha, a equipe foi para a Unidade de Saúde e agendou uma reunião com as 

lideranças e EMSI. A reunião ocorreu no início da tarde e contou com a presença dos AIS, dos AISANS, da auxiliar de 

enfermagem, do cacique e a equipe do Inquérito. Após a apresentação do Inquérito e do consentimento do cacique para 

sua a realização, iniciou-se o mapeamento das casas.  Nos dias seguintes a equipe foi dividida em duplas, acompanhadas 

aleatoriamente pela técnica do DSEI.  

Na manhã de quarta-feira, dia 12 de agosto, o Chefe do Distrito Sanitário Especial Indígena Paulo Camargo 

entrou em contato com a equipe do Inquérito para informar que não era possível a entrada em Água Santa para a 

realização da pesquisa, devido o surgimento de vários casos de Síndrome Gripal, sendo alguns casos suspeitos de 
Influenza A H1N1.  

A coordenadora da equipe da ABRASCO Silvia Gugelmin entrou em contato com a coordenação do Inquérito 

no Rio de Janeiro, para decidirem se o procedimento correto seria considerar a aldeia como perda e verificar a 

viabilidade quanto à metodologia adotada pela pesquisa para sortear outra aldeia. A coordenação informou que a Aldeia 

seria considerada como perda e que não haveria substituição.  

Na sexta-feira, dia 14 de agosto, a equipe entrou novamente em contato com o senhor Paulo Camargo, como 

última tentativa para realizar o Inquérito em Água Santa, que ficou de dar uma resposta definitiva até domingo, pois 

estaria em Novas Laranjeiras, município onde a aldeia se localiza e nesse momento também nos informou que havia um 

caso confirmado de Influenza A H1N1. 

No domingo, o chefe do DSEI Paulo Camargo informou que não havia condições de realizar o trabalho em 

Água Santa. O risco para a equipe e para a população indígena era muito grande, pois com a confirmação que o vírus da 
Influenza A H1N1 estava circulando na região e que três dos pesquisadores da ABRASCO prosseguiriam com o 

Inquérito para o Maranhão, não se poderia arriscar que alguém da equipe adquirisse o vírus e na pior das hipóteses o 

vírus chegasse às áreas indígenas do Maranhão.  

Considerado que houve o apoio e realização do Inquérito em Apucaraninha foi concluída, e que, não foi 

possível realizar a pesquisa em Água Santa, devido às circunstâncias não esperadas relacionadas à Influenza A H1N1, a 

meta foi atingida. 

Deve-se levar em consideração, o fato que as equipes multidisciplinares  de saúde indígena, antes mesmo de 

serem capacitadas, e que o SISVAN Indígena funcionava apenas  como um instrumento de coleta de dados e após  a 

Oficina, as equipes foram capacitadas e encontram-se com maior qualificação para executar as ações de alimentação e 

nutrição.   

2. Principais Problemas: Em relação à meta de alcançar a cobertura de acompanhamento do estado nutricional de 85% 

das gestantes, está não foi cumprida até o momento, pois a cobertura foi de 58,5% das gestantes indígenas no Estado do 

Paraná, mas o fechamento dos dados ainda não foi finalizado, pois ainda faltam dados referentes aos meses de novembro 
e dezembro do Pólo Base de Londrina. 

A meta de alcançar a cobertura de acompanhamento do estado nutricional de 85% das crianças menores de 05 

anos no ano de 2009 não foi atingida. A cobertura atingida foi de 58,5, mas não constam os dados do Pólo base de 

Londrina, referente aos meses de novembro e dezembro. A coleta de peso e altura das crianças e gestantes já era rotina 

na maioria das equipes, mas grande parte dos integrantes das equipes desconhecia o significado e a importância do 

SISVAN Indígena. E como a capacitação ocorreu em dezembro de 2009, durante os meses que antecederam a oficina, 

haviam inúmeras inconsistências encontradas no preenchimento das planilhas de acompanhamento do estado nutricional 

de gestantes e crianças, aleitamento materno que estavam sendo corrigidas na área, mas isto atrasava o andamento do 

fluxo do SISVAN Indígena.  

Outro fator é o não envio desses dados para o Pólo, por diversos motivos, sendo o principal a rotatividade das 

equipes. 

3. Contratações e Parcerias: Para o fortalecimento das ações de alimentação e nutrição é essencial a formação de 
parcerias com outras entidades. No caso do Paraná estamos iniciando trabalhos com o CONSEA Estadual, com a 

CONAB e Banco de Alimentos da CEASA PR.  
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Outro fato importante é o trabalho articulado entre as responsáveis técnicas do SISVAN Indígena pertencentes às áreas 

de abrangência dos Distritos Litoral Sul e Interior Sul para o envio dos dados do SISVAN Indígena, a elaboração do 

Protocolo de Promoção ao Aleitamento Materno e Introdução de Alimentos Complementares para Crianças Indígenas 

para Crianças Indígenas menores de dois anos e outras atividades. 

4. Transferências: A partir do recurso transferido para realização da ação foi possível alcançar algumas das metas e 

realizar a Oficina de Oficina de Implantação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena (SISVAN 

Indígena) e Programa Nacional de Suplementação de Ferro. 

O total de recurso transferido foi de R$71.190,00, sendo o total do orçamento executado de R$32.476,40. Não 
foi possível utilizar todo o recurso, devido ao pouco tempo e burocracia para a sua execução 

 

 
 



58 

 

 

Programa 0150/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 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

      

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.423.0150.8743.0000  2.405.745,99 

  2.405.745,99 

a) Principais resultados –Para ter conseguido executar as diversas sub-ações, tais como: capacitação de profissionais 

na área indígena, estruturação do sistema de informações – SIASI, promoção da educação em saúde dos povos 

indígenas, implementação das ações de atenção integral à saude da mulher e da criança indígena, implantação das 

ações de assistência farmacêutica, implementação de ações de atenção à saúde bucal, implementação das ações de 

prevenção e controle de DST/HIV/AIDS,, implementação das ações de controle da malária, da tuberculose e 

hanseníase, implementação das ações de imunização e das ações de saúde mental nas aldeias implicou execução 

de despesas em vários componentes que possibilitaram atingir as metas programadas. Para isso foram realizadas 

despesas com diárias de servidores e colaboradores eventuais. Despesas executadas com contratos de terceirização 

de veículos e contratação de motoristas para dirigirem veículos oficiais. Despesas com combustivel. Rateio no 
custo de diversos contratos da Coordenação Regional: tais como Serviços de Limpeza e conservação, vigilância, 

manutenção e aquisição de peças para veículos, energia elétrica, telefonia e água. Também fazem parte destes 

custos os contratos de alimentação e lavagem de roupas para a CASAI. 

b) Principais problemas –  
c) Contratações e Parcerias : 

d) Transferências – Não se aplica. 
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SUBAÇÃO Capacitação de profissionais na Área Indígena 

Descrição Realizar capacitação de profissionais que atuam na área indígena na CORE/PR 

 

Execução Físico-Financeira da Subação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Não houve capacitação      

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.423.0150.8743.0001 140.000,00 0 

 140.000,00 0 

a) Principais resultados - Não foram executadas as capacitações previstas para 2009. 

b) Principais problemas – As capacitações não foram realizadas, tendo em vista que houve a descentralização de 
créditos orçamentários pelo nível central somente 04/11/2009, inviabilizando as referidas capacitações, uma vez 

que não haveria tempo hábil para efetuar a licitação ainda em 2009, transferindo-se para 2010, desde que seja 

descentralizado o crédito orçamentário em tempo hábil.  
 

c) Contratações e Parcerias – Não se aplica 

d) Transferências – Não se aplica. 
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SUBAÇÃO Estruturação do sistema de informações – SIASI 

Descrição Manter 100% das aldeias com dados atualizados por meio de envio de lotes no SIASI por ano. 

 

Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Manter 100% das 

aldeias com dados 

atualizados através do 
envio de lotes no 

SIASI por ano 

Pólo 

estruturado 

% de 

aldeias 

atualizadas 
por lote 

enviado 

100% 100% 100% 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.423.0150.8743.0001 9.667,00 2.415,01 

Total Geral 9.667,00 2.415,01 

O SIASI tem como objetivo final, processar dados que forneçam informações apropriadas para a criação de indicadores, 

taxas e gráficos, que fundamentem a eficácia das estratégias e ações implementadas na política de saúde indígena, 

tomadas de decisões e avaliação dos DSEI.  

A coleta de dados é de responsabilidade das equipes multidisciplinares que geram os lotes com as informações. Os lotes 

para alimentação do SIASI gerados nas aldeias são enviados para o respectivo pólo base de onde seguem para 

COINF/DESAI por meio  eletrônico. O prazo estabelecido pela COMOA para envio dos lotes na região sul é de 30 dias. 

Cada aldeia deve gerar pelo menos 12 lotes por ano. O monitoramento de envio desses lotes é realizado pelo técnico 

responsável pelo SIASI no DSEI Litoral Sul, uma a duas vezes por semana, através de relatório gerado pelo SIASI 

WEB. Observamos que as aldeias do Paraná conseguiram gerar e enviar entre 3 a 5 lotes (cada uma delas) durante o ano 

de 2009. 
A situação das aldeias do Paraná quanto ao envio dos lotes para atualização do SIASI, não está de acordo com o que foi 

programado no plano operacional. Do total de 47 aldeias cadastradas no SIASI, conseguimos manter atualizadas até o 

mês de Dezembro, 18 delas, correspondendo a 38,29% do percentual esperado (de 100%). Isso devido às grandes 

dificuldades encontradas, já citadas no plano operacional, e que não foram corrigidas no decorrer do ano de 2009. Os 

computadores das aldeias, são inadequados para o desempenho das ações, e continuam sem substituição; não há Internet 

nas aldeias, dificultando o envio dos lotes em menor tempo; o PB de Guarapuava está sem Internet desde o mês de 

Setembro de 2009, levando a funcionária  responsável pelo SIASI, a utilizar o seu próprio dinheiro em Lan House, fora 

do seu expediente de trabalho, a fim de executar as ações hora impedidas de serem realizadas no Pólo Base, pela falta de 

Internet, incluindo o envio dos lotes ( gerados nas aldeias) para a COINF; existem sete aldeias do Pólo Base de 

Guarapuava que não dispõem de computadores, e algumas dessas aldeias são distantes e de difícil acesso, impedindo que 

as informações sejam colhida mensalmente, de acordo com o prazo estabelecido pela COMOA; a Aldeia de Ivaí, possui 
uma população de 1440 indígenas, e o último lote que foi gerado no SIASI, foi no mês de julho de 2009, porque o único 

computador existente na aldeia, está danificado e não reconhece o "disquete" que é utilizado para gerar os lotes (ainda 

usamos disquetes no SIASI). No Pólo Base de Londrina, a aldeia de Apucaraninha teve seu banco de dados danificado 

no mês de setembro de 2009 e apenas no mês de janeiro de 2010 a COMOA disponibilizou o link para recuperação do 

banco de dados, impossibilitando o trabalho com o SIASI nesse período; o Pólo Base de Paranaguá, enviou no mês de 

novembro, os lotes que estavam em atraso desde julho, mas esses lotes não aparecem no relatório de monitoramento de 

lotes do SIASI WEB, porque não foram processados pela COINF; existem aldeias que não priorizam as informações 

com a devida importância, não respeitando prazo; e por último, algumas aldeias enviaram e reenviaram os lotes no prazo 

estabelecido, que não foram processados pela COINF, e que portanto, não constam como atualizados nos relatórios do 

SIASI WEB. A COMOA foi informada de todos os problemas citados neste relatório, principalmente sobre o atraso no 

processamento dos lotes pela COINF.  

 
Os insucessos destacados neste relatório dependem de modificações e correções no próprio sistema de Informação. A 

COMOA precisa agilizar esse processo de mudança que já está previsto, e a FUNASA precisa oferecer melhores 

condições de trabalho nas aldeias e Pólos Base, para que possamos atingir a nossa meta estabelecida, que é de 100% das 

aldeias com dados atualizados através de envio de lotes do SIASI durante o ano todo, e respeitando prazos para envio 

desse lotes para COINF, bem como, otimizar o processamento desse lotes para atualização nos relatório do SIASI WEB.  
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Para sanar as dificuldades dos técnicos responsáveis pelo SIASI, tanto nas aldeias, como nos Pólos Base e nos DSEI, 

sugerimos: 

1. Que a COMOA ofereça treinamento ainda nesse primeiro semestre do ano de 2010, preparando os técnicos para lidar 

com os dados do SIASI; 

2. A substituição dos computadores que existem atualmente nas aldeias e que não estão em boas condições de uso por 

serem muito antigos, e com limitações;  

3. Implantar Internet nos Postos de Saúde das aldeias; 

4. Disponibilizar computadores para as aldeias citadas no relatório, que ainda não possuem computadores para trabalhar 

com o SIASI local; 

4. Que a COMOA, juntamente com a COINF, resolvam as pendências relacionadas ao PROCESSAMENTO dos lotes 
enviados, para que no ano de 2010, possamos gerar relatórios confiáveis e atualizados através do SIASI WEB. 

 

 
SUBAÇÃO Promoção de Educação em Saúde dos Povos Indígenas 

Descrição 1.Beneficiar 12 aldeias da CORE/PR, nas ações de educação em saúde e mobilização social na 

atenção integral à saúde dos povos indígenas; 

2.Implementar ações específicas de educação em saúde e mobilização social voltadas para os 

povos indígenas; 

 
Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física      

Apoiar o benefício em 

12 aldeias paranaenses 
com ações de 

educação em saúde e 

mobilização social na 

atenção integral à 

saúde dos povos 

indígenas 

Ações de 

educação em 
saúde 

apoiadas 

Aldeias 

beneficiadas 

12 2 16,66% 

Implementar ações 

específicas de 

educação em saúde e 

mobilização social 

voltadas para os povos 

indígenas 

Ações de 

educação em 

saúde 

implementadas 

Aldeias 

beneficiadas 

12 2 16,66% 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.423.0150.8743.0001 25.400,00 360,78 

Total Geral 25.400,00 360,78 

1. a)       Principais resultados – Não houve atividade por falta de recursos humanos e logísticos.   

2. b) Principais Problemas -  Falta de apoio logístico ( veículos), e recursos humanos para execução de Oficinas, 

uma vez que o período programado é de uma semana com a participação de 04 (quatro) técnicos.   
3. c) Contratações e Parcerias -  Fundação de Ação Social, Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde, 

Universidade, Órgãos Federais e Pastoral da Criança.  

4. d)Transferências  -  Foram encaminhados recursos financeiros, porém faltaram recursos humanos e 

logísticos.   
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SUBAÇÃO Implementação das ações de atenção integral à saúde da mulher e da criança indígena na 

CORE/PR 

Descrição 1.Reduzir em 5% a mortalidade indígena infantil; 

2.Disponibilizar exames citopatológicos cérvico-uterino para 50% das mulheres indígenas na 

faixa de 25 a 59 anos. 

 

Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física      

Reduzir em 5% a 
mortalidade infantil 

indígena 

Redução  da 
morta-

lidade in-

fantil 

Coeficiente 
de 

mortalidade 

infantil 

37,40% 
por 1.000 

nv 

37,85% 98,81% 

Disponibilizar exames 

citopatológicos 

cérvico uterino para 

50% das mulheres de 

25 a 59 anos  

Exame Percentual 

de exames 

50% 47,57% 95,14% 

Obs.: Após revisão dos óbitos infantis ocorridos em 2008, o coeficiente de mortalidade infantil foi 39,37% p/1000 

nv. Em 2009 o coeficiente de mortalidade infantil foi de 37,85% p/1000 nv. A meta para 2009 era reduzir em 5% 

da mortalidade infantil em relação ao ano anterior, ou seja 37,40% p/ 1000 nv. 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.423.0150.8743.0001 3.750,00 3.750,00 

Total Geral 3.750,00 3.750,00 

O câncer de colo uterino ainda é considerado um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. As mais altas 

taxas de incidência de câncer de colo uterino estão associadas às condições de vida precária da população, ausência ou 

fragilidade das estratégias de educação comunitária, bem como à dificuldade de acesso a serviços públicos de saúde para 
diagnóstico e tratamento. Juntando-se a isso, o indígena possui ainda um agravante, que é a complexidade cultural. 

Ainda há uma grande resistência entre as mulheres indígenas em permitir a realização do exame ginecológico para coleta 

do material citológico para prevenção do câncer de colo uterino. 

De acordo com os dados apresentados no ano de 2009, a meta programada com relação ao PCCU, foi atingida ( 50% de 

exames citológicos em mulheres de 25 a 59 anos). 

As equipes multidisciplinares de saúde vêm realizando ao longo dos anos, um trabalho de busca e orientação para as 

mulheres indígenas, mostrando a importância da realização do exame citológico para a prevenção do câncer de colo 

uterino, conseguindo com isso, uma melhor aceitação e procura ao serviço de saúde. 

Existe ainda dificuldade de acesso com a rede de referência do SUS, principalmente quando há necessidade de exames 

adicionais para diagnóstico e tratamento. Quando há alteração no exame citológico, a mulher necessita ser encaminhada 

para uma referência especializada do SUS, para seguimento (exames e tratamento), bem como, para controle posterior.  
Para superação desse obstáculo, sugerimos que a rede de referência do SUS para os atendimentos de maior 

complexidade, seja melhorada e qualificada, a fim de atender às necessidades da população indígena. 
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SUBAÇÃO Implantação das ações de assistência farmacêutica para o sistema de saúde indígena 

Descrição 1. Garantir o fornecimento dos medicamentos (éticos, similares e genéricos) não 

padronizados de “A a Z” para atendimento de aviamento das receitas médica 

prescritas pela equipe multidisciplinar de saúde indígena e da rede do SUS, para 

atender a necessidade dos pacientes indígenas em tratamento de saúde de média e 
alta complexidade, sob jurisdição da CORE-PR. 

2. Garantir um estoque de medicamentos básicos, para assistência terapêutica da 

população indígena do CORE-PR. 

3. Implementar as Ações da Assistência Farmacêutica, para a Promoção do Uso 

Racional de Medicamentos. 

4. Apoiar a implantação do Sistema de Controle de Estoque (SISCOESC) na CORE-PR 
e nos 03 Pólos Base 

 
Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física      

Garantir o 

fornecimento dos 

medicamentos 

(éticos, similares e 

genéricos) não 
padronizados de A 

a Z para 

atendimentos de 

aviamentos das 

receitas médicas 

prescritas pela 

equipe 

multidisciplinar de 

saúde indígena em 

tratamento de 

saúde de média e 
alta complexidade, 

sob jurisdição da 

CORE/PR 

Medicamento Fornecimento 

de 

medicamentos 

garantidos 

1 0 0 

Garantir um 

estoque de 

medicamentos 

básicos, para 

assistência 

terapêutica da 

população 

indígena do 

CORE-PR 

Medicamentos 

em estoque 

Estoque de 

medicamentos 

garantidos 

1 1 100,00% 

Implementar as 
Ações da 

Assistência 

Farmacêutica, 

para a Promoção 

do Uso Racional 

de Medicamentos 

Ações de 
assistência 

Ações 
implementadas 

1 1 100,00% 
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Apoiar a 

implantação do 

Sistema de 

Controle de 

Estoque 

(SISCOESC) na 

CORE-PR e nos 

03 Pólos Base 

Sistema de 

Controle de 

Estoque - 

SISCOESC 

Pólos base com 

sistema 

implantado 

1 1 100,00% 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.423.0150.8743.0001 122.927,00 442,50 

Total Geral 122.927,00 442,50 

1. Principais resultados: No ano de 2009, os principais resultados foram à garantia do estoque dos medicamentos 

básicos destinados a atender a população indígena do Estado do Paraná, ações para o Uso Racional de 
Medicamentos, evitando com isso a automedicação, além da implantação do Sistema de Controle de Estoque de 

Medicamentos - SISCOESC que está implantado no Dsei e nos 3 Pólos Base. A única etapa que não foi 

atingida é em relação à contratação da farmácia nos municípios onde estão localizadas as aldeias indígenas. 

Este processo está em fase de licitação e será a nossa principal meta para o ano de 2010. 

2. Principais problemas: O insucesso está na contratação das farmácias que não saiu no ano de 2009, porém as 

medidas já foram providenciadas e o mesmo encontra-se no processo de licitação e aguardando a liberação de 

orçamento para o ano de 2010. 

3. Contratações e parcerias: As parcerias que ocorrem em relação à Assistência Farmacêutica dizem respeito aos 

municípios, onde os mesmos ajudam com o fornecimento de medicamentos básicos no atendimento das 

populações indígenas. 

4. Recursos: O recurso que será solicitado para a área de Assistência Farmacêutica para atender ao ano de 2010 

será de R$ 305.000,00, destinado a contratação das farmácias nos Municípios que possuem aldeias indígenas. 

 

SUBAÇÃO Implementação de Ações de Atenção à Saúde Bucal para a população indígena 

Descrição 1.Alcançar cobertura de 50% por escovação dental supervisionada; 

2.Alcançar cobertura de 60% por 1°consulta odontológica; 

3. Realizar 02 procedimentos odontológicos assistenciais básicos em média; 
4. Implantar as Diretrizes da Atenção em Saúde Bucal em todas as aldeias da CORE-PR. 

 
Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Alcançar cobertura de 

50% por escovação 

dental supervisionada 

Escovação 

dental 

Nº DSEI 

com 

cobertura 

alcançada 

1 3694 2,28 

Alcançar cobertura de 

60% por 1°consulta 

odontológica 

Consulta Nº DSEI 

com 

cobertura 
alcançada 

1 1649 12,25 

Realizar 02 

procedimentos 

odontológicos 

assistenciais básicos 

em média 

Procedimentos 

odontológicos 

Nº DSEI 

com média 

alcançada 

2 12022 0,91% 

Implantar as 

Diretrizes da Atenção 

em Saúde Bucal em 

 Nº DSEI 

com 

diretrizes 

1 1 100% 
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todas as aldeias da 

CORE-PR 

implantadas 

Obs:. Em 2007 o DESAI estipulou a meta 1 com a cobertura de 50% por escovação dental supervisionada e a 

meta 2 com cobertura de 60% por 1ª consulta odontológica, Diferentemente do que consta no PO. 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.423.0150.8743.0001 427.760,00 8.184,72 

Total Geral 427.760,00 8.184,72 

A atenção à saúde bucal às populações indígenas  no Estado do Paraná, na  abrangência dos DSEI Litoral Sul ( Pólo 

Base de Paranaguá )   e  Interior Sul (Pólos Base de Londrina e Guarapuava) no ano de 2009, foram realizadas em 

conformidade com as “ Diretrizes Para A Atenção  À Saúde  Bucal Nos DSEI”, que orientam os cirurgiões-dentistas 

das equipes multiprofissionais de saúde indígena (EMSI) para o planejamento, execução, controle e avaliação das 

ações e serviços da atenção á saúde bucal  voltados à população indígena.  

Em 2009 foi possível a realização de supervisão técnica em saúde bucal pelo responsável técnico em saúde bucal do 

DSEI Litoral Sul a todos os cirurgiões-dentistas que atuam nas aldeias indígenas na abrangência dos 3 Pólos Base do 
Paraná, com o objetivo  de avaliar os trabalhos realizados e  orientar  os  profissionais  sobre as Diretrizes de Saúde 

Bucal, principalmente o preenchimento  correto  das fichas odontológicas preconizadas nas Diretrizes, imprescindíveis  

à coleta das informações para  o acompanhamento dos atendimentos realizados, o impacto e os resultados do trabalho 

odontológico. Cabe ressaltar que o Estado do Paraná conta com 21 cirurgiões-dentistas atuando nas aldeias indígenas 

dos 03 Pólos Base na atenção à saúde bucal.  Foi  implantado também  o Módulo de Saúde Bucal no SIASI (Sistema 

de Informação Para a Atenção à Saúde Indígena) na maioria das aldeias onde já está implantado o SIASI 3.0 (Dados 

Demográficos, Morbidade e Imunização) possibilitando a informatização de todos os dados da saúde bucal, gerando 

relatórios e  indicadores que possibilitarão o acompanhamento , avaliação e planejamento das ações de saúde bucal.  O 

SIASI Saúde Bucal fornecerá dados epidemiológicos e antropológicos, que permitirá uma análise dos aspectos 

relacionados à qualidade, acesso, produtividade, organização e funcionamento da atenção à saúde bucal.  

 Outro avanço considerável em 2009 foi a realização do Convênio da Funasa/Associação Rondon Brasil, com o 

fornecimento regular de materiais odontológicos, conserto e manutenção dos equipamentos odontológicos para o bom 
andamentos da atenção as saúde bucal às populações indígenas.  

Escovação Dentaria Supervisionada: É estipulado nas Diretrizes de saúde bucal a entrega de 01  kit contendo escova 

dental, creme dental 90 gramas e fio dental por pessoa no trimestre, porém  a cobertura da escovação dentária  

supervisionada em 2009, ficou abaixo da meta  esperada,  em virtude da pouca participação da população indígena na 

faixa etária de 15 anos e mais. A atividade ficou restrita às crianças que freqüentam a escola na faixa etária de 06 a 14 

anos. 

1ª Consulta Programática: a cobertura ficou abaixo do esperado em virtude do alto número de pacientes que 

procuram o atendimento odontológico por demanda espontânea, indicador com tendência a  aumentar mediante a 

realização do levantamento de necessidades,  instrumento imprescindível  para o conhecimento dos problemas de 

saúde bucal da população, planejamento e organização da demanda de pacientes. 

Procedimentos Odontológicos: A média  de procedimentos  apresentada ficou  abaixo da  meta estipulada e segundo 
os cirurgiões-dentistas das aldeias o principal motivo  do não cumprimento da meta é o desinteresse da população na 

procura por tratamento odontológico, o não comparecimento do indígenas no retorno aos  tratamentos e  a necessidade 

de Auxiliar ou Técnico de Saúde Bucal no auxílio aos dentistas em suas atividades. 

Implantação das Diretrizes de Saúde Bucal: Foi possível implantar em  100%  as Diretrizes de Saúde nas aldeias 

indígenas  do Paraná onde existe cirurgião-dentista atuando, modelo  de atenção imprescindível para a realização das 

ações de saúde bucal, pois considera  realidade epidemiológica,  as questões culturais dos indígenas, respeita os 

princípios do SUS e alimenta o SIASI  Saúde Bucal, permitindo o controle e avaliação das atividades odontológicas 

realizadas nas aldeias indígenas. 

As principais dificuldades apontadas pelos cirurgiões-dentistas que atuam nas aldeias na realização dos trabalhos nas 

supervisões técnicas foram as seguintes: 

- Retorno dos pacientes para a continuidade e conclusão do tratamento odontológico básico, que dificulta uma maior 

resolutividade na atenção a saúde bucal à população, problema que pode ser solucionado mediante reunião com equipe 

de saúde, liderança indígena e conselho local de saúde informando a importância do retorno dos pacientes para a 
continuidade e conclusão do tratamento odontológico básico, diminuir o atendimento pela demanda espontânea  com a 

realização  do levantamento de necessidades para o planejamento das ações de saúde bucal; 

- Falta de interesse da população acima dos 15 anos de idade em participar das atividades de escovação dentária 
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supervisionada. A ampliação da cobertura deve seguir a mesma estratégia  da ação  relatada  no item anterior, 

mediante reunião com a equipe de saúde, lideranças indígenas e conselho local  de saúde, informando a importância 

das atividades coletivas na prevenção à saúde bucal. 

- Necessidade de ASB ou TSB  no auxílio  nas ações de saúde bucal, uma das causas da baixa cobertura  nos 

indicadores  de saúde bucal. Os profissionais  Auxiliar e Técnico em Saúde Bucal são imprescindíveis para  um 

trabalho de qualidade  nas ações de saúde bucal, permitindo a biossegurança, um atendimento mais rápido dos 

pacientes e de um número maior de procedimentos individuais. Será necessário negociar a contratação do profissional  

por intermédio dos Municípios  ou   que  sejam cedidos profissionais que já atuam na rede pública. 

- Melhorar instalações físicas de alguns Postos de Saúde objetivando condições de trabalho adequadas, devendo ser 

incluído no Plano Distrital a previsão de recursos para as reformas e ampliações  dos estabelecimentos de saúde. 
-   Encaminhamento de pacientes para  tratamento endodontico e outras especialidades, devido ao número reduzido de 

vagas nas Universidades  e ausência de Centro de Especialidade Odontológicas no municípios de menor  porte.  Em 

2009 foi negociado com a Universidade Estadual de Londrina e Centro de Especialidades Odontológicas de Londrina 

uma cota de atendimentos nas especialidades odontológicas a pacientes indígenas residentes em aldeias da região de 

Londrina, principalmente em endodontia (tratamento de canais radiculares) que é a maior demanda. Nas outras regiões 

será importante técnicos do DSEI também articular com as Universidades, CEO e Secretaria de Saúde Municipal  a 

oferta de tratamento especializados em odontologia a  pacientes indígenas.  

 

Principais Problemas: 

A meta de 50% de cobertura a ser alcançada na ação escovação supervisionada, ficou abaixo do esperado em 2009, 

sendo de 2,28%. O principal motivo da baixa cobertura foi a pouca participação da população indígena na faixa etária de 
15 anos e mais na atividade de escovação, ficando restrita às crianças que freqüentam as escolas,  em idades de o6 a 14 

anos. Convém frisar que independente da ação de escovação supervisionada, é realizada distribuição trimestral  de 

escovas dentais (infantil e adulto) com protetor de cerdas, creme dental tubo de 90g, fio dental embalagem com 100 

metros, fornecidas pelo Departamento de Saúde Indígena (DESAI/BRASÍLIA), conforme pedidos dos DSEIS. 

 

Na ação 1ª Consulta Odontológica Programática, a cobertura prevista era de 60%, no entanto a meta atingida foi de 

12,25%, sendo a principal causa da baixa cobertura um alto número de atendimentos odontológicos  por demanda 

espontânea, ficando sem ser preenchida a ficha clínica odontológica,que é preconizada  1/pessoa/ano. Esse indicador 

tem a tendência a aumentar mediante a realização de levantamento de necessidades, instrumento necessário para o 

conhecimento da situação de saúde bucal da população, planejamento da demanda de pacientes.      
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SUBAÇÃO Implementação das ações de prevenção e controle de DST/HIV/AIDS 

Descrição 1. Implantar o TR na CORE-PR; 

2 .Monitorar e acompanhar as ações de controle de DST/HIV/AIDS na CORE-PR 

 
Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Monitorar e 

acompanhar as ações 

de controle de 

DST/HIV/AIDS na 

CORE-PR 

Ações de 

controle 

CORE 

monitorada 

1 1 100,00% 

Implantar o Teste 

Rápido - TR na 

CORE-PR 

Teste 

rápido 

DSEI com 

Teste rápido 

implantado 

1 0 0 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.423.0150.8743.0001 19.638,00 0 

Total Geral 19.638,00 0 

1.   Principais resultados: Conforme diretrizes do Sistema Único de Saúde, o processo de descentralização e 

municipalização das ações de saúde proporcionou maior conhecimento das especificidades regionais, levando os 

gestores a organizar uma rede regionalizada e hierarquizada dessas ações de saúde. 

As aldeias Paraná estão com o Programa de DST/HIV/AIDS implantado. As Equipes Multidisciplinares de 
Saúde Indígena (EMSI) executam todas as atividades para o melhor atendimento à comunidade indígena. Entre 

estas atividades está o acompanhamento das gestantes durante o pré-natal, oferecendo exames de HIV, sífilis, 

hepatite, entre outros conforme protocolo do Ministério da Saúde. Os exames que as mesmas devem realizar 

são disponibilizados nos Municípios devido à parceira existente. 

As ações de monitoramento são realizadas através das supervisões em área, e pela análise do relatório que as 

Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena  

(EMSI) enviam mensalmente ao DSEI. 

2. Principais Problemas: Rotatividade de profissionais nas áreas, dificultando assim a continuidade na execução dos 

programas; falta de capacitação para os profissionais da EMSI; falhas e atrasos no fluxo de informações; 

divergências nas notificações do SINAN. 

3. Contratações e Parcerias: Contamos com o apoio da Coordenação Estadual de DST/HIV/AIDS, das Regionais de 

Saúde que repassam aos municípios todos os insumos necessários e realizam o acompanhamento e o 

aconselhamento através das equipes dos CTAs (Centro de Testagem Anônimo). Contamos ainda com os municípios, 

que realizam as consultas e exames, distribuem preservativos às equipes e estas à comunidade; Oferecem as vacinas, 
notificam casos às Regionais de Saúde; Garantem os exames VDRL (sífilis) e Anti-HIV para todas as gestantes; 

Articulam com as Regionais de Saúde o Teste Rápido e quimioprofilaxia quando necessário; Acompanham 

gestantes soros positivo e providenciam junto a Regional de Saúde consultas, exames, kit de medicamentos, etc. 
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SUBAÇÃO Implementação das ações de controle da malária em áreas indígenas 

Descrição Manter a vigilância epidemiológica para a Malária nas aldeias de risco. 

 
Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Manter a vigilância 

epidemiológica para a 

Malária nas aldeias de 
risco 

Vigilância Aldeias 

com 

vigilância 
mantida 

1 1 100,00% 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.423.0150.8743.0001 3.710,00 0 

Total Geral 3.710,00 0 

1. Principais resultados –  

A malária no estado do Paraná é uma área considerada extra-amazônica. A aldeia Ocoy, está localizada em uma 

área receptiva para transmissão, tendo em vista que há a presença do vetor A.darlingi. A meta, portanto, é 

manter a vigilância ativa na área, bem como o diagnóstico e tratamento precoce dos casos confirmados. 

2. Principais problemas –  

A principal dificuldade é a detecção do caso índice da doença, tendo em vista que o fluxo de indígenas em 

trânsito na aldeia, e os indígenas que residem nesta, para as aldeias situadas no Paraguai e Argentina, é 

constante e há por parte dessa clientela omissão dessas informações. 

Outro fator de importância é a manutenção da vigilância entomológica na área, atividade esta coordenada pela 
Secretaria de Estado da Saúde – SESA-PR – que por motivos administrativos por parte dessa, sofreu solução de 

continuidade em 2009. 

3. Contratações e Parcerias –  

A equipe que atua na área, composta por 1 médico, 1 enfermeiro, 1 aux. de enfermagem, 3 agentes indígenas de 

saúde e 1 agente indígena de saneamento, são contratados pelo município de São Miguel do Iguaçu, através do 

repasse fundo a fundo pela Secretaria de Assistência – SAS. A busca ativa de casos é realizada por esta equipe, 

e o diagnóstico laboratorial através da SMS. São Miguel do Iguaçu e o tratamento fornecido pela SESA. 

4. Transferências –  

A transferência de recursos para esta subação possibilitará atualizar a equipe local na tomada imediata de ações, 

e permitir o acompanhamento do Programa de Controle da Malária através de supervisão em conjunto com a 

Coordenação Estadual do Programa – SESA. 
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SUBAÇÃO Implementação das ações de controle da tuberculose e hanseníase nas áreas indígenas 

Descrição 1.Detectar 100% dos Sintomáticos Respiratórios/SR na Core – PR; 

2. Alcançar o percentual de 90% de cura dos casos de Tuberculose diagnosticados na Core; 

3. Implantar o programa de Hanseníase na Core   

 
Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Detectar 100% dos 

Sintomáticos 

Respiratórios/SR na 

Core – PR 

Sintomas 

respiratórios 

SR detectados 1 1 100,00% 

Alcançar o percentual 

de 100% de cura dos 

casos de Tuberculose 
diagnosticados na 

Core 

Cura de 

casos de 

tuberculose 

Percentual de 

cura 

alcançada 

1 1 100,00% 

Implementar o 

programa de 

Hanseníase na Core 

Implementar 

programa 

Programa 

implementado 

1 1 100,00% 

 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.423.0150.8743.0001 2.784,00 2.784,00 

Total Geral 2.784,00 2.784,00 

1. Principais resultados: No ano de 2009, foram realizadas diversas ações no Programa de Controle da 

Tuberculose e da Hanseníase. Ações estas que repercutem diretamente na saúde da população indígena do 

Paraná e nos mostra os indicadores dos Programas.  Foram notificados 07 casos de tuberculose em 2009, contra 

08 casos no ano de 2008. No Estado do Paraná, todos os casos de Tuberculose são tratados sob o regime de 

supervisão. Todas as tomadas de medicamentos são realizadas diariamente pelos pacientes e supervisionadas 

pelos profissionais das EMSI.  Desta forma diminuímos consideravelmente a questão do abandono do 

tratamento. Neste ano, foi realizada em março, mês em que se comemora o Dia Mundial de Combate à 

Tuberculose, uma mobilização das equipes multidisciplinares indígenas com relação ao agravo, tendo como 
objetivo a conscientização dos membros das equipes, população em geral e intensificação da busca ativa de 

sintomáticos respiratórios para realização do exame de escarro (baciloscopia), nas pessoas com tosse produtiva 

há mais de 03 semanas, febre e emagrecimento, indicando um possível caso da doença. Estes pacientes realizam 

tal exame para o pronto diagnóstico da doença. No mês de novembro, quando comemoramos o Dia Nacional de 

combate à doença foi realizada a mesma metodologia adotada no primeiro trimestre: palestras, oficinas de 

desenho, teatro, testemunhos de pacientes curados, dentre outras atividades, chamando a atenção das 

comunidades acerca da doença em mais este momento do ano. Em ambas, foi enviado material educativo para 

as aldeias como banners, folders e cartazes com as devidas orientações e apoio didático.  Pretendemos 

no próximo ano, manter a estratégia de mobilização acerca do agravo nos meses de março e novembro, 

conforme descrito acima e a busca ativa como rotina, realizando diagnóstico precoce e incentivando que todos 

os tratamentos continuem sendo realizados de modo supervisionado. No ano de 2009 não foi diagnosticado 

nenhum caso de hanseníase na população indígena do Paraná. A busca ativa da doença permanece constante 
pelas equipes, e faz parte da rotina das mesmas. 

2. Principais Problemas - Rotatividade de profissionais nas áreas, dificultando assim a continuidade na execução 

dos programas; falta de capacitação para os profissionais da EMSI e divergências nas notificações do SINAN. 

 

3. Contratações e Parcerias - Estamos em constante parceria com a Coordenação Estadual de Tuberculose e 

Hanseníase. No mês de novembro houve uma reunião na Secretaria Estadual de Saúde para discutir sobre a 

mudança no tratamento da TB e outros assuntos relacionados. Em outra ocasião tivemos reunião com a 
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coordenadora estadual do Programa de Tuberculose e Hanseníase para mostrar o trabalho desenvolvido pela 

Funasa, sua estrutura, fluxo, objetivos, metas, etc. Foram entregues folders e banners às aldeias para auxiliar as 

EMSIs nos trabalhos educativos nas comunidades. 

Também houve a participação na Oficina de Monitoramento, Avaliação e Orientação para o Planejamento das 

Ações de Controle da Tuberculose e hanseníase nas Áreas Indígenas para o ano de 2010, realizada em Brasília, 

no mês de novembro/2009. Nesta oportunidade, participaram representantes dos Distritos de todo o Brasil.   

 

 

SUBAÇÃO Implementação das ações de imunização nas aldeias 

DESCRIÇÃO 1.Manter a cobertura vacinal de 99,1% para a vacina Pólio Oral e tetravalente em crianças < 1 

ano de idade na Core – PR; 

2. Manter, na Core, cobertura vacinal de 99,1 % para a vacina Tríplice Viral e hepatite B em 
crianças de 1 – 4 anos de idade; 

3. Manter 95% de pessoas com esquema vacinal completo na Core – PR. 

 
Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Manter a cober-tura 

vacinal de 99,1% para a 

vacina Pólio Oral e 

Tetravalente em 

crianças menores de 1 
ano de idade  

Cobertura 

vacinal 

Percentual 

de 

cobertura 

alcançado 

99,1% 96,2% 97,07% 

 

Manter, na Core, 

cobertura vacinal de 

99,1% para a vacina 

Tríplice Viral (TV) e 

Hepatite B (HB) em 

crianças de 1 a 4 anos 

de idade 

Cobertura 

vacinal 

Percentual 

de 

cobertura 

alcançado 

99,1% TV=98% 

 

HB=100% 

 

Manter 95% de pessoas 

com esquema vacinal 

completo  

Esquema 

vacinal 

Percentual 

de pessoas 

com 

esquema 

completo 

95,00% 89,4% 94,1% 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.423.0150.8743.0001 6.443,00 6.443,00 

Total Geral 6.443,00 6.443,00 

1. Principais resultados - os avanços conquistados considerando, por um lado, as metas e produtos de cada ação e 
os recursos (humanos, financeiros, materiais) utilizados na sua execução.A cobertura vacinal dos menores de 01 

anos e o número de pessoas com esquema vacinal completo não atingiram a metal em 2009 

2. Principais Problemas - eventuais insucessos, os erros de avaliação e de conduta, em suma, os problemas 

principais que foram detectados por seus controles internos, pelas contribuições da auditoria interna ou assessor 

especial, da CGU, do TCU ou de quaisquer outras fontes relevantes, incluída eventualmente a mídia. Quanto 

aos insucessos, devem ser destacadas as providências já adotadas ou a adotar e os respectivos responsáveis 

pelas providências corretivas a serem adotadas. O reforço da vacinal contra a Febre Amarela não atingiu a 

totalidade da população alvo devido a pandemia da Gripe e dificuldade de transporte para realizar a ação 

(problema na operacionalização do cartão combustível, escassez de viatura e atraso na disponibilidade da 

vacina no Município).   
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3. Contratações e Parcerias - relatar as contratações e parcerias realizadas no exercício e sua importância para 

viabilizar a ação e o alcance dos resultados; A parceria da FUNASA/DSEI Litoral Sul com a Secretaria 

Estadual de Saúde/ Programa Estadual de Imunização e Secretarias Municipais de Saúde foram importantes 

para a realização da ação. 

4. Transferências - relatar a importância de recursos transferidos (valores pagos) vinculados à ação, que 

demonstrem ampliar a abrangência da ação governamental (participação relativa dos volumes transferidos por 

região e UF, por tipo de convenente etc.); sobre as transferências, podem ainda ser destacadas. No Estado do 

Paraná não há necessidade de recursos específicos para a ação de imunização porque as Equipes 
Multidisciplinares tem atividades diárias nas comunidades indígenas. 

 

 

SUBAÇÃO Implementação das ações de saúde mental para as populações indígenas 

Descrição Implementar as diretrizes de saúde mental na Core - PR 

 

Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Implementar as 

diretrizes de saúde 

mental  

Diretrizes de 

saúde 

Diretrizes 

implementadas 

1 1 100,00% 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.423.0150.8743.0001 3.710,00 753,35 

Total Geral 3.710,00 753,35 

1. Os Principais resultados  alcançados foram as viagens realizadas nas aldeias consideradas aldeias de risco 

devido ao grande consumo de bebida alcoólica, reuniões com o grupo do AA, Lideranças Indígenas e Equipe de 

saúde, objetivando a criação de soluções para a problemática do álcool. 

2. Os Problemas e Dificuldades encontrados foram pontuais em algumas aldeias mais resistentes com relação ao 

assunto ou ao trabalho de prevenção (álcool e saúde mental), mais por parte das lideranças do que pela 

comunidade em si e a priorização de outros assuntos. 

3. Tivemos a Parceria  direta em nossos trabalhos com o Ministério Público e o AA do Estado do Paraná, sempre 

focados no resultado dos objetivos. 

4. A Transferência de Recursos foi e é de suma importância para que haja continuidade das ações e com isso 

ampliando o número de aldeias beneficiadas com o trabalho da Saúde Mental. 
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Execução Físico-Financeira da Ação 

 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado (%) 

Física      

Capacitar 

servidores públicos 

federais em 

exercício na 

FUNASA 

Qualificação 

profissional  

Servidor 

capacitado 

40 57 142,5% 

Promover a 

capacitação de 

servidores públicos 

federais em 

exercício na 

FUNASA em 

eventos de 
capacitação 

Qualificação 

Profissional  

Número de 

Participações 

em Eventos 

60 109 181,7% 

EXECUÇÃO FÍNANCEIRA 

Funcional Programática Programado – R$ Executado – R$ 

10.128.0016.4572.0001 124.741,62 69.641,24 

Total Geral 124.741,62 69.641,24 

 

Programa 0016/Ação: 4572 - Capacitações 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 

Programa 0016/Ação: 4572 - Capacitações de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 

Requalificação 

Subação  
Participação de servidores públicos federais da FUNASA em eventos de 

capacitação 

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 



73 

 

a) Principais resultados - os avanços conquistados considerando, por um lado, as metas e produtos de cada ação e os 

recursos (humanos, financeiros, materiais) utilizados na sua execução. 

A Funasa tem como meta manter seus recursos humanos qualificados e eficientes visando a consecução dos objetivos 

institucionais. A recomendação do Nível Central  é de  que cada servidor participe, pelo menos, de uma capacitação por ano. 

Em 2009 a COREPR investiu R$67.312,86 (taxas de investimento + pagamentos de diárias) em capacitação de pessoal  tanto 

das áreas meio  quanto das áreas finalísticas (não foram computadas as despesas com passagens aéreas, em decorrência 

destas serem custeadas pela Funasa/Presidência). No total foram:38 eventos de capacitação, com  109  participações e 57 

servidores capacitados. 

Dentro das possibilidades, procurou-se seguir as diretrizes e a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal instituída 

pelo Decreto nº 5.707 de 23/02/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, priorizando as 
capacitações promovidas pelas Escolas de Governo e Instituições Parceiras, visando a  racionalização dos gastos com 

capacitação, e priorizados os eventos realizados na cidade de lotação dos participantes. 

Todo evento de capacitação só poderá ser autorizado se constar no Plano Anual de Capacitação – PAC  -  baseado no modelo 

de gestão por competência. 

 

Dos recursos disponibilizados no Elemento de despesa 3390-30, não foi efetuada nenhuma aquisição , pois os materiais  

utilizados tanto nas capacitações quanto para suprir as necessidades do Setor foram fornecidos pelo Setor de Material da 

CORE; 

Comentário:  

Foi solicitado  o cancelamento da Nota de Empenho nº 900599 - CAPACITAÇÃO - E.D. 3390-30, valor: R$ 1.162,96, 

( referente a aquisição  e  instalação de persianas horizontais em alumínio  50 mm com cadarço), pelo fato de que as 
dimensões informadas no PBS 17/2009 (DIREH) para a cotação eletrônica ( 2,20 X 2, 07m; e de2,48 X 2, 07 m), não 

corresponderam à checagem das medidas efetuada pela empresa classificada, havendo uma diferença que 

aumentaria o valor estabelecido para a contratação, sendo que a referida empresa  se recusou a fornecer o material 

pelo preço cotado. Diante desse episódio a Equipe do SECAP concluiu pela impossibilidade dessa 

aquisição, optando, por anular o presente processo e retomar essa aquisição novamente no decorrer do ano de 2010.  

RECURSOS MATERIAIS CONSUMIDOS NO EXERCÍCIO –  

Utilizados no estoque disponível da CORE 

 

Materiais de Expediente  Infraestrutura física disponibilizada à ação 

Descrição: 

Papel sulfite tamanho A4 
Pastas para distribuição em capacitações 

Cola em bastão e cola plástica 

Cartuchos para impressoras 

Toner para impressoras 

Canetas esferográficas 

Canetas marca texto 

Lápis 

Lapiseiras 

Tesouras 

Pastas com aba elástica 

Envelopes (vários tamanhos) 

Pendrive 
Caixas de papelão para arquivo  

Copos descartáveis para água e café 

Almofada para carimbo 

Apontador para lápis 

Clipe niquelado 

Caderno para anotações 

 

 

O SECAP dispõe da seguinte estrutura física: 

Quantidade – Descrição:   

03 microcomputadores 

03 impressoras 
03 estabilizadores de tensão 

11 cadeiras 

01 Aparelho Telefônico sem fio comum 

01 Aparelho de fax 

03 balcões para guardar documentos 

01 bebedouro 

01 Aparelho de som microsistem 

01 máquina de datilografia elétrica 

01 Mesa para máquina de datilografia 

03 suportes para microcomputadores 

04 Mesas de escritório  

01 ventilador 
01 caixa acústica amplificada 

01 câmera fotográfica digital  

01 note book 

01 Projetor de Multimídia 

04 Microfones sem fio           

01 pedestal para microfone tipo girafa 

01 televisor em cores 

01 gravadora de CD/DVD 

02 suportes para flip chart 
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Em relação ao Elemento de Despesa 339036 , verificou-se que para utilização deste recurso dependia de articulações com o 

Estado e/ou Município, sendo que não foram programadas ações de capacitação para colaborador eventual no ano de 2009, 

uma vez que não consta no PAC  a capacitação para este tipo de colaborador. 

Para o Elemento de Despesa 339039, as despesas executadas com taxa de inscrição e contratação de serviços foram de 

R$33.928,00. Contratação direta por inexigibilidade, pregão eletrônico e dispensa de licitação.  

Ainda para o Elemento de Despesa 339039, demonstraremos abaixo o detalhamento da utilização dos recursos desta natureza 

Capacitação:                                                            Meta Física               -            Meta Orçamentária –               

. IV Congresso Brasileiro de Direito do Estado               02 Participações -                   – R$  1.380,00  - (Tx Inscrição)* 

 
. Curso de Elaboração de Edital, Terceirização  

e Elaboração de Planilhas de Custos  

(Incluindo a IN 02/08)                                                       02 Participações -                  – R$ 2.000,00  - (Tx Inscrição)* 

 

.  Capacitação e Formação de Pregoeiro, Compras 

   pelo Sistema de Registro de Preços e a Lei  

   complementar 123/06 

 (“incluindo o Novo Decreto 6204/07)                                01 Participação                     - R$ 1.182,00 – (Tx Inscrição)” 

 

. Curso Avançado de Licitação e Contração de  

Obras e Serviços de Engenharia. ........................              03 Participações-                   – R$ 6.300,00  - (Tx Inscrição)** 
 

. Curso de Siafi Básico..................   ..                                02 Participações-                    – R$  1.300,00 - (Tx Inscrição)* 

 

. Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos..............     07 Participações -                  – R$  4.080,00- (Tx Inscrição)* 

 

. VI Semana de Administração Orçamentária,  

Financeira e de Contratações Públicas                                01 Participação  -                   – R$      150,00- (Tx Inscrição)* 

 

. Curso de coleta e preservação da amostra de  

água e sedimentos ..............                                                 02 Participações -                    – R$  3.526,00- (Tx Inscrição)* 

  
     Curso de Prática de procedimentos licitatórios.             01 Participação -                     – R$ 830,00  - (Tx Inscrição)* 

Curso Presencial de Aterro Sanitário para pequenos  

municípios, projeto, implantação e operação – normas 

 e procedimentos                                                                   02 Participações-                     – R$  1.180,00 - (Tx Inscrição)* 

 

. CURSO DE  ATUALIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA COM FOCO NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS 

OFICIAIS, RELATÓRIOS E PARECERES TÉCNICOS, ABORDANDO ATUALIZAÇÕES DECORRENTES DO 

MANUAL DE REDAÇÃO OFICIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA          20 Participações                         R$ 

12.000,00 – (Tturma fechada)*** 

 

Comentário(*) –  A contratação  desses serviços foi por inexigibilidade, com amparo legal  que pode ser verificada na 

conjugação do art. 25, inciso II e parágrafo § 1º (Inexigência por notória especialização), com o art. 13, inciso VI 
(Contratação de serviços técnicos relativos ao treinamento e aperfeiçoamento de pessoal), da Lei 8.666/93.  A Administração 

Pública recomenda dar preferência para Escolas de Governo. Observamos ainda que em outras empresas que também 

ofereciam cursos similares, cada tema se referia a um curso distinto e em outras localidades. Priorizamos a escolha da  

executante cuja programação reunia temas que melhor se adequassem ao objeto contratual 

 

 

Comentário(**) – Contratação desse serviço foi realizada através da modalidade de dispensa de licitação para pagamento da 

Taxa de Inscrição para 3 Servidores no CURSO AVANÇADO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA,  no  período 13 a 16 de julho de 2009, em Curitiba-Paraná.  

 

Comentário (***) – Contratação realizada sob a modalidade de Pregão Eletrônico, seguindo a linha recomendada pelo 
Governo Federal, que busca mais celeridade e redução de custos operacionais nos processos administrativos de contratações 

de serviços. Inicialmente esta contratação estava prevista para o mês de setembro de 2009 mas esse período foi alterado por 

solicitação do Senhor Coordenador, em decorrência do treinamento sobre Influenza, marcado para o mesmo período no 
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Auditório da Funasa.sendo adiado para o mês de novembro de 2009. Desenvolvido de forma a atualizar sobre as novas 

normas ortográficas da língua portuguesa – Facilidades: Qualificação profissional do instrutor com condições técnicas e 

pedagógicas para ministrar curso; perfil da clientela adequado ao curso; oportunizou os novos concursados a ter acesso às 

novas normas ortográficas e elaboração de documentos oficiais. Dificuldades: Após haverem confirmado a participação, 

alguns servidores inscritos priorizaram outros evento; tendo que ser substituídos; A realização de eventos de capacitação na 

sede da CORE dispersa os participantes com saídas freqüentes para resolver problemas no setor de origem, fazendo com que 

se perca a seqüência lógica dos conteúdos apresentados. Por ùltimo, o desinteresse dos servidores por esse tipo de curso 

poderá protelar a unificação dos procedimentos na administração pública. 

Dos recursos disponibilizados no Elemento de despesa 4490-52, foram  efetuadas  aquisições (na modalidade pregão 

eletrônico) dos mobiliários, tendo em vista  o mobiliário se encontrava totalmente inadequado, antigo, insuficiente e não 
atendia a necessidade dos serviços, além de prejudicar a saúde dos servidores com sua total falta de ergonomia e ainda 

aquisição de quadros branco para atender as necessidades do setor em capacitações locais. A substituição do antigo mobiliário 

faz parte da reestruturação do Setor de Capacitação em Curitiba – PR.  

                                                                      Meta Orçamentária: R$ 7.943,10 – Meta Física: ver quantitativo abaixo: 

 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O SETOR DE CAPACITAÇÃO Unidade  Quantidade 

Mesa de trabalho em L, composta de 1 superfície com dimensões de 140 x 70 x 75 cm 

(compr. X larg. X altura), com gaveteiro móvel/volante de 3 gavetas e cantos 

arredondados, com trilhos metálicos, roldanas de nylon e fechadura; e 1 superfície com 

dimensões  de 90 x 70 x 75cm (comp. X  larg  x altura ) com suporte para teclado retrátil; 

Conexão curva ( 90º);  suporte para CPU e estabilizador com rodízios em nylon. Tampos 

em Arvoplac de 28mm ou mais de espessura, revestido na parte superior em laminado 

melamínico (post forming) com acabamento arredondado, na cor Bege (B10/2 – 

conforme modelo padrão da FUNASA). Base metálica com passagem para cabos, pintada 

em epóxi pó - cor Bege (B10/2–conf.mod.FUNASA),com sapatas niveladoras.  

unidade 02 

Mesa de trabalho, composta de 1 superfície com dimensões de 140 x 70 x 75 cm (compr. 
X larg. X altura), com gaveteiro móvel/volante de 3 gavetas e cantos arredondados, com 

trilhos metálicos, roldanas de nylon e fechadura.  Tampos em Arvoplac de 28mm ou mais 

de espessura, revestido na parte superior  em laminado melamínico (post forming) com 

acabamento arredondado, na cor Bege (B10/2 – conforme modelo padrão da FUNASA). 

Base metálica, pintada em epóxi pó na cor Bege (B10/2 – conforme modelo padrão da 

FUNASA), c/ sapatas niveladoras.  

 unidade  
  

02 
 

Mesa para computador, com dimensão de 90 x 70 x 75cm (comp. X  larg  x altura ) com 

suporte para teclado retrátil;  suporte para CPU e estabilizador com rodízios em nylon. 

Tampos em Arvoplac de 28mm ou mais de espessura, revestido na parte superior  em 

laminado melamínico (post forming) com acabamento arredondado, na cor Bege (B10/2 – 

conforme modelo padrão da FUNASA). Base metálica com passagem para cabos, pintada 

em epóxi pó -  cor Bege (B10/2 – conf. Mod. padrão da FUNASA), com sapatas 

niveladoras. 

unidade 01 

Armário médio, executado em Arvoplac de 2cm de espessura nas portas, revestido em 
fórmica(post forming) na Bege (B10/2 – conforme modelo padrão da FUNASA), com 1 

porta provida de dobradiça pivotante, fechadura e ferrolhos em seu interior, com 

fechadura, sem prateleira, com dimensões de 70 x 45 x 120cm  (compr. X larg x altura),  

(p/ Cx de som) 

unidade 01 

Armário médio, executado em Arvoplac de 2cm de espessura nas portas, revestido em 

fórmica(post forming) na Bege (B10/2 – conforme modelo padrão da FUNASA), com 

porta de correr providas de  fechadura e ferrolho em seu interior, com chave, com 2 

prateleiras removíveis (com regulagem para altura da prateleira), com dimensões 

aproximadas de 140 x 45 x 110cm  (compr. X larg x altura),   (p/ café)  

unidade 01 

Armário médio, executado em Arvoplac de 2cm de espessura nas portas, revestido em 

fórmica(post forming)-cor Bege (B10/2–conf. Mod. padrão da FUNASA), c/portas de 

correr providas de fechadura c/ferrolho no seu interior, c/chave, 2 prateleiras removíveis 

(c/regulagem para altura da prateleira), c/dimensões aproximadas de 220 x 45 x 90cm  
(compr. X larg x altura),   

unidade 02 
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Armário alto, executado em Arvoplac de 2cm de espessura nas portas, revestido em 

fórmica (post forming) na cor Bege (B10/2 – conforme modelo padrão da FUNASA),  

com  portas de correr, fechaduras e ferrolhos em seu interior, com chave, com 4 

prateleiras removíveis (com regulagem para altura da prateleira), com dimensões 

aproximadas de 150 x 50 x  200cm (compr x larg x altura). 

unidade 02 

Poltrona giratória (tipo diretor) com braços, espaldar médio, assento e encosto de formato 

anatômico, moldados a frio em espuma de poliuretano injetado com 70mm de espessura, 

indeformável, totalmente revestido em tecido 100%  poliéster. Assento com borda frontal 

arredondada, com movimentos de inclinação e reclinação sincronizados com o encosto. 

Encosto com regulagem de altura e inclinação. Base  giratória em aço, pintada em epoxi 

pó na cor Bege (B10/2 – conforme modelo padrão da FUNASA). Pé com 5 pás em chapa 
de aço com perfis de proteção em polipropileno na parte superior , com mola 

amortecedora de impactos, capa telescópica, regulagem de altura a gás e rodízios duplos, 

medindo aproximadamente 60 x 64 x 94 cm. – na cor Vermelho bordô (03A + 25K – 

conforme modelo FUNASA), em tecido. 

unidade 04 

Poltrona fixa, para interlocutor, com braços, espaldar médio, assento e encosto de formato 

anatômico, moldados a frio em espuma de poliuretano injetado com 70mm de espessura, 

indeformável, totalmente revestido em tecido 100%  poliéster. Assento com borda frontal 

arredondada. Base em aço tubular, Modelo trapézio, pintada em epóxi pó na cor Bege 

(B10/2 – conforme modelo padrão da FUNASA), em tecido, e deslizadores em nylon, 

medindo aproximadamente 60 x 64 x 90cm – na cor Vermelho bordô (03A + 25K – 

conforme modelo FUNASA), em tecido. 

unidade 03 

Poltrona giratória (digitador) sem braços, espaldar médio, assento e encosto de formato 

anatômico, moldados a frio em espuma de poliuretano injetado com 40mm de espessura, 
indeformável, totalmente revestido em tecido 100%  poliéster. Assento com borda frontal 

arredondada, com movimentos de inclinação e reclinação sincronizados com o encosto. 

Encosto com regulagem de altura e inclinação. Base  giratória em aço, pintada em epoxi 

pó na cor Bege (B10/2 – conforme modelo padrão da FUNASA . Pé com 5 pás em chapa 

de aço com perfis de proteção em polipropileno na parte superior , com mola 

amortecedora de impactos, capa telescópica,regulagem de altura a gás e rodízios duplos, 

medindo aproximadamente 60 x 64 x 94 cm – na cor Vermelho bordô (03A + 25K – 

conforme modelo FUNASA),  em tecido.  

unidade 02 

 

Ainda dos recursos disponibilizados no Elemento de despesa 4490-52, foram  efetuada a seguintes aquisições:                                                

Meta Orçamentária: R$ 1.058,80 – Meta Física: ver quantitativo abaixo: 

 

AQUISIÇÃO DE QUADROS    

Quadro Branco, com moldura de alumínio, com tripé nas laterais, medindo 1,15 x 1,80 m 

(altura. X largura). 

 

Quadro branco magnético, com moldura de alumínio para pendurar em parede 0,90 x 1,13 

m (altura. X largura)., com 100 unidades de imã redondo colorido, de 2,5 cm de diâmetro. 

 

 

Unidade 

 

 

 

Unidade 

01 

 

 

 

01 

 

 

 

Solicitação de pedidos de bens e serviços no Elemento de despesa 4490-52, encaminhados e não puderam ser viabilizados, 

para  as seguintes aquisições: 

 

a) Aparelho telefônico sem fio, Apesar de ser de baixo valor, de  acordo com a procuradora Clarissa, em seu Parecer 

apontou  que a aquisição desse bem era indevida pois configuraria fracionamento. Não tínhamos conhecimento  que a 

DIESP já havia adquirido aparelhos telefônicos sem fio. Essa aquisição foi, portanto, inviabilizada. 

 
b) Câmera fotográfica digital, na elaboração do relatório da PGF,dentre os vários apontamentos destaca-se  a 

impossibilidade de  aquisição desse bem, pois durante a análise, a Procuradora verificou através de comparações que 

a descrição direcionava para uma determinada marca. 

 

c) Copiadora digital a laser, Em razão dos vários apontamentos apresentados durante a análise do relatório da PGF, 

concluiu-se pela impossibilidade de  aquisição desse bem, em função dos gastos excessivos com contratações diretas, 

recomendando que a modalidade dessa aquisição deveria ter sido feita  através de pregão eletrônico. 
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d) Bebedouro,  A PGF concluiu-se pela impossibilidade de  aquisição desse bem diante da falta de justificativa para a 

aquisição via contratação direta. 

 

e) Micro-ondas,  de acordo com a fundamentação do Relatório da PGF  a contratação foi inviabilizada pela falta de 

justificativa e falta de razoabilidade. 

 

f) Frigobar,  A PGF concluiu-se pela impossibilidade de  aquisição desse bem diante da falta de justificativa para a 

aquisição via contratação direta. 

 

Elemento de Despesa 3390-14  e 3390-33 

 

NATUREZA DA DESPESA CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

DISPONÍBILIZADO 

R$ 

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO REALIZADO 

R$ 

339014 38.751,62 27.384,83 

339033 3.000,00 00,00 

Contextualizar o consumo destes elementos de despesas em suporte à execução da ação 

 

No Elemento de despesa 3390-33 (passagem),  os recursos não foram utilizados pelo fato de a COREPR não haver 

firmado contrato com empresa para fornecimento de passagem terrestre. Sendo que as passagens aéreas são de 

responsabilidade do SEPAS na Presidência. 

 

No Elemento de despesa 3390-14 foram utilizados recursos no valor de 27.384,83, com algumas capacitações constantes 

na planilha a seguir: 
Capacitações realizadas no ano de 2009 – na Coordenação Regional do Paraná - FUNASA 

 

EVENTOS DE 

CAPACITAÇÃO 

ANO: 2009 - COREPR 

Serv DATA LOCAL RECURSOS 339014 339033 339039 TOTAL 

Capacitação em Gestão 

de Convênios: como 

celebrar; executar e 

prestar contas 

01 16 a 

18/02/09 

BRASÍLIA RECURSOS 

DO NIVEL 

CENTRAL 

 

381,37 973,14  1.354,51  

 

Curso de Cerimonial, 

Protocolo e Gestão em 

Eventos 

02 30/03  a 

03/04/09 

NATAL CAPACIT. 

 

1.303,18 3.561,48  4864,66  

 

Curso Básico de Excel 12 02 a 

06/03/09 

CURITIBA  00,00   00,00 

Capacitação sobre 

operacionalização do 

Sistema de Convênios 

01 01 a 

03/04/09 

BRASÍLIA MANUTEN 

 

737,18 1387,24  2.124,42 

 

IV Congresso Brasileiro 
de Direito do Estado 

02 15 a 
17/04/09 

SALVADOR CAPACIT 
 

1.177,44 1571,,98 1380,00 4.129,42 
 

Encontro de Dirigentes 

de Recursos Humanos da 

Funasa 

01 27 a 

29/05/09 

BELO HOR CAPACIT 

 

347,03 747,24  1.094,27 

Curso de Elaboração de 

Edital, Terceirização e 

Elaboração de Planilhas 

de Custos (Incluindo a IN 

02/08) 

 

02 01 a 

02/06/09 

CURITIBA CAPACIT 

 

  2.000,00 2.000,00 

Curso PAD - Formação 

para membros de 

Comissões 

02 01 a 

05/06/09 

CURITIBA      

Curso de Legislação 

Tributária 

01 01 a 

05/06/09 

VITÓRIA CAPACIT 

 

652,12 499,68  1.151,80 
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Oficina de Atualização 

dos procedimentos da 

Junta Médica e Pericial 

06 17 a 

18/06/09 

CURITIBA      

Capacitação e Formação 

de Pregoeiro, Compra 

pelo Sistema de Registro 

de Preços e a Lei 

complementar 123/06 

(incluindo o Novo 

Decreto 6204/07) 

01 18 a 

19/06/09 

CURITIBA CAPACIT 

 

  1.182,00 1.182,00 

 

Curso de Gestão e 

Fiscalização de Contratos 

02 29/06 

03/07/09 

C GRANDE CAPACIT 

 

1.304,24 596,48  1.900,72 

 

Curso Avançado de 
Licitação e Contração de 

Obras e Serviços de 

Engenharia 

03 13 a 
16/07/09 

CURITIBA CAPACIT 
 

  6.300,00 6.300,00 

Treinamento sobre a 

aplicação da Instrução 

Normativa nº 01 e o 

Sistema de Concessão de 

Diárias e Passagens -

SCDP 

07 15 a 

17/07/09 

CURITIBA      

Curso de Capacitação 

Pedagógica para 

Instrutor/Supervisor - 

Etapa I 

03 20  a 

25/07/09 

CURITIBA      

Fórum de Saúde Mental 

da Administração Pública 
Federal 

01 05  a 

07/08/09 

BRASÍLIA CAPACIT 

 

1.080,48 922,48  2.002,96 

Capacitação em 

Legislação da Qualidade 

da Água 

01 18 a 

20/08/09 

FORTALEZ CAPACIT 

 

1.021,55 1.462,84  2.484,39 

XVII  Encontro de 

Procuradores Federais da 

Funasa 

01 09 a 

10/09/09 

BRASÍLIA CAPACIT 

 

520,49 393,24  913,73 

Curso de Siafi Básico 02 15 a 

17/09/09 

CURITIBA CAPACIT 

 

  1.300,00 1.300,00 

 

Curso de Gestão de 

Convênios 

02 21 a 

25/09/09 

C GRANDE CAPACIT 

 

2.739,03 712,08  3.451,11 

VI Semana de 

Administração 

Orçamentária, Financeira 

e de Contratações 

Públicas 

01 16 a 

18/02/09 

CURITIBA CAPACIT 

 

  150,00 150,00 

Curso de Gestão e 
Fiscalização de Contratos 

07 13 a 
16/10/09 

CURITIBA CAPACIT 
 

1.080,39  4.080,00 5.160,39 

Curso sobre processo 

administrativo, 

disciplinar e sindicância 

12 19 a 

23/10/09 

CURITIBA CAPACIT 

 

1.363,07 449,08  1.812,15 

Curso de coleta e 

preservação da amostra 

de água e sedimentos 

02 19 a 

23/10/09 

S PAULO CAPACIT 

 

2.666,14 841,32 3.526,00 7.033,46 

 

Curso de Prática de 

procedimentos 

licitatórios 

01 05 a 

09/10/09 

CURITIBA CAPACIT 

 

  830,00 830,00 

 

Curso Presencial de 

Aterro Sanitário para 

02 08  a 

10/10/09 

CURITIBA CAPACIT 

 

  1.180,00 1.180,00 
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pequenos municípios, 

projeto, implantação e 

operação - normas e 

procedimentos 

Capacitação sobre o novo 

sistema Ticket-Car 

01 28/10/09 BRASÍLIA CAPACIT 

 

634,00 423,24  1.057,25  

 

Curso sobre gestão por 

competência 

01 28 a 

30/10/09 

BRASÍLIA CAPACIT 

 

1.075,24 436,48  1.511,72 

Capacitação em 

Vigilância 

Epidemiológica da 

Influenza e Rede 

Sentinela 

02 28 a 

30/10/09 

CURITIBA DESAI 

 

    

II Encontro Nacional de 
Atenção à Saúde do 

Servidor 

01 03 a 
06/11/09 

BRASÍLIA CAPACIT 
 

833,49 423,24  1.256,68 

CURSO DE  

ATUALIZAÇÃO EM 

LÍNGUA 

PORTUGUESA COM 

FOCO NA 

ELABORAÇÃO DE 

DOCUMENTOS 

OFICIAIS, 

RELATÓRIOS E 

PARECERES 

TÉCNICOS, 
ABORDANDO 

ATUALIZAÇÕES 

DECORRENTES DO 

MANUAL DE 

REDAÇÃO OFICIAL 

DA PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA 

20 03, 04,05, 

06, 09, 

10,11 E 

12/11/09 

CURITIBA CAPACIT 

 

  12.000,0 12.000,00 

Curso de supervisores de 

saneamento em áreas 

indígenas 

01 09/11 a 

18/12/09 

BELÉM CAPACIT 

 

4.123,98 819,02  4.943,00 

Curso de PPA - 

Elaboração e Gestão - 

Ciclo básico 

01 23/11 a 

27/11/09 

BRASÍLIA REC. DO 

NIVEL 

CENTRAL 
 

    

XI Oficina de Assistentes 

de Planejamento 

01 30/11 a 

02/12/09 

BRASÍLIA REC. DO 

NIVEL 

CENTRAL 

    

Curso de Tomada de 

Contas Especial 

04 25 a 

27/11/09 

BRASÍLIA REC. DO 

NIVEL 

CENTRAL 

    

Curso de Gestão 

Patrimonial 

03 14 a 

18/12/09 

FLORIAN CAPACIT 

 

3.789,40   3.789,40 

Curso de Elaboração de 

Planos de Capacitação 

01 07  a 

11/12/09 

BRASÍLIA CAPACIT 1.516,47 707,24  2.223,71 

 

OFICINA PARA 

IMPLANTA-ÇÃO DO 

SISVAN INDÍGENA E 

DO  PROGRAMA DE 

SUPLEMENTAÇÃO DE 
FERRO 

01 16 a 

18/02/09 

BRASÍLIA REC. DO 

NIVEL 

CENTRAL 

 

381,37 973,14  1.354,51  
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 Comentário: a Funasa tem como meta manter seus recursos humanos qualificados e eficientes visando a consecução dos 

objetivos institucionais. A recomendação do Nível Central  é de  que cada servidor participe, pelo menos, de uma capacitação 

por ano. 

Em 2009 a COREPR investiu R$ 67.312,86 (taxas de investimento + pagamentos de diárias) em capacitação de pessoal  tanto 

das áreas meio  quanto das áreas  finalísticas (não foram computadas as despesas com passagens aéreas, em decorrência 

destas serem custeadas pela Funasa/Presidência). No total foram: 38 eventos de capacitação, com  109  participações e 57 

servidores capacitados. 

Dentro das possibilidades, procurou-se seguir as diretrizes e a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal instituída 

pelo Decreto nº 5.707 de 23/02/2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, priorizando as 

capacitações promovidas pelas Escolas de Governo e Instituições Parceiras, visando a  racionalização dos gastos com 
capacitação, e priorizados os eventos realizados na cidade de lotação dos participantes. 

Todo evento de capacitação deverá constar no Plano Anual de Capacitação – PAC  -  baseado no modelo de gestão por 

competência.. 

 

Apesar de ter havido uma boa execução no Elemento de Despesa 3390-14, algumas capacitações não se concretizaram: 

1) Capacitação para os servidores que atuam com cadastramento no SICAF – período 07 a 08 de abril de 2009 na cidade de 

Brasília- DF – Indicada: Rute Mara Kosak Trayde 

Comentário: A Servidora foi impedida de participar porque a  agência não emitiu a passagem em tempo 

hábil. 

2) Contratação Direta por dispensa e inexigibilidade – aspectos fundamentais e polêmicos – data 24 de julho de 2009 na 

cidade de Curitiba- PR – Indicada: Rute Mara Kosak Trayde 
Comentário: A nota de empenho para pagamento da taxa de inscrição, já havia sido emitida quando a 

empresa: Instituto Global de Capacitação Empresarial comunicou o cancelamento do curso por falta de 

quorum. 

3) Curso de projeto e operação de aterros sanitários de pequeno porte – período previsto:  21 a 23 de outubro de 2009 na 

cidade de Salvador - BA – Indicada: Emerson Carlos Mansaneira 

Comentário: O Processo já continha parecer favorável pela CODER, mas foi arquivado em virtude de surgir 

curso semelhante na cidade de lotação do Servidor.. 

4) Curso de Reequilíbrio Econômico e Financeiro dos Contratos – período previsto: 28 a 30 de outubro de 2009 na cidade 

de Campo Grande- MS – Indicada: Maira Salete Gemelli 

Comentário: A Servidora já estava com a PCDP emitida, passagem em mãos, mas foi impedida de participar 

porque o instrutor ficou impossibilitado de ministrar o curso e a informação chegou quando já não tinha 
mais tempo hábil para interromper o processo de emissão de passagem ou cancelar a ordem bancária antes 

de ser enviada para pagamento. 

5) A Gestão eficaz de contratos e convênios administrativos – período previsto: 17 a 19 de agosto de 2009 na cidade de 

Curitiba- PR – Indicados: Paulo Massacazu Ogawa e Maria Lúcia de Almeida Schnneider 

Comentário: Já havia sido publicada a Portaria de autorização e  nota de empenho para pagamento da taxa 

de inscrição também já havia sido emitida quando a empresa: JML Consultoria e Eventos  comunicou o 

cancelamento do curso por falta de quorum. 

6) I Encontro Nacional de Compradores Públicos – período previsto:  10 a 12 de novembro de 2009 na cidade do Rio de 

Janeiro - RJ – Indicados: Waldomiro Rodrigues de Oliveira e Sachie Saito da Silva 

Comentário: O Processo foi encaminhado à CODER para autorização e retornou com parecer desfavorável 

pelo fato de tal demanda não haver sido prevista no Plano Anual de Capacitação da Funasa/2009. 

7) Curso de Direito para Engenheiros e Gerentes – Noções Indispensáveis – período previsto: 07 a 11 de dezembro de 2009 
na cidade do Rio de Janeiro - RJ – Indicado: Sadi Coutinho Filho 

Comentário: O Processo foi encaminhado à CODER para autorização e retornou com parecer desfavorável 

pelo fato de que tal demanda não havia sido prevista no Plano Anual de Capacitação da Funasa/2009. 

Ressaltando que na elaboração do PAC deveriam ter sido priorizadas as competências individuais voltadas 

para o cumprimento das competências regimentais da área, de forma a atender ao contido no Decreto 

5707/2006 que recomenda priorizar os cursos oferecidos pelas Escolas de Governo, devendo-se verificar se 

o curso solicitado está sendo oferecido na cidade de lotação do servidor. 

 

Avaliamos como boa execução orçamentária quanto à utilização dos recursos disponibilizados para capacitação, pois foi  

realizado  56,37%  do previsto da meta financeira. No entanto algumas participações não necessitaram de recursos, uma vez 

que foi realizado internamente, o que não geraram gastos e não puderam ser contabilizadas na ação, no entanto, permitiu o 
alcance da meta física: 181,67% de participações e 142,50% servidores capacitados em relação ao previsto. 
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No primeiro semestre, houve baixo desempenho, em relação ao segundo semestre. Vários fatores influenciaram tais como:  

 Liberação de recursos após o primeiro trimestre de ano;  

 Os setores apresentaram tardiamente suas demandas de capacitação; 

  Indisponibilidade de alguns servidores para participarem por motivo de férias e/ou outros compromissos assumidos 

no período ou ainda falta de interesse do Servidor ou da chefia imediata em liberá-lo, alegando que os trabalhos 

sofreriam solução de continuidade. 

  Ausência de contrato firmado com empresa de fornecimento passagem terrestre 

Além do que já foi citado, não foram identificados outros aspectos específicos e/ou significativos que tenham inviabilizado o 

alcance da meta estabelecida, pois  a maioria das capacitações  previstas foram  realizadas. 
 

b) Principais Problemas - eventuais insucessos, os erros de avaliação e de conduta, em suma, os problemas principais 

que foram detectados por seus controles internos, pelas contribuições da auditoria interna ou assessor especial, da 

CGU, do TCU ou de quaisquer outras fontes relevantes, incluída eventualmente a mídia. Quanto aos insucessos, 

devem ser destacadas as providências já adotadas ou a adotar e os respectivos responsáveis pelas providências 

corretivas a serem adotadas 

 Clientes internos não envolvidos com as demandas institucionais por falta de interesse, motivação e resistência às 

mudanças. 

 Os Servidores subestimam a importância das atividades do Setor de Capacitação e não contribuem para que as 

atividades sejam realizadas a contento. 

 Os prazos estabelecidos para a execução de atividades relacionadas ao Programa de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos raramente são cumpridos. 

 A maioria dos servidores demonstra desinteresse em participar de capacitações em nível local, por outro lado, somos 
orientados a priorizar capacitações realizadas em nível local e, preferencialmente, em escolas de governo ou em instituições 

parceiras.  

 

Comentários: Considerando o acima descrito, identificamos que há um problema de gestão a ser resolvido. Para resolução dos 

problemas esta SECAP tem apontado para a chefia para que articule junto às demais, recomendando a necessidade de que as  

atividades propostas pelo setor de capacitação sejam consideradas, com vistas ao cumprimento da missão institucional  

 

Medidas adotadas: Reunião com todas as chefias de Divisão e sessões juntamente com o Coordenado Regional e Equipe da 

SECAP, para viabilizar a realização do Plano Anual de Capacitação no prazo estipulado.  

 

c) Contratações e Parcerias - relatar as contratações e parcerias realizadas no exercício e sua importância para 

viabilizar a ação e o alcance dos resultados;  
NÃO SE APLICA.  

d) Transferências - relatar a importância de recursos transferidos (valores pagos) vinculados à ação, que demonstrem 

ampliar a abrangência da ação governamental (participação relativa dos volumes transferidos por região e UF, por 

tipo de convenente etc.); sobre as transferências, podem ainda ser destacadas: 

Avalia-se como importe todo investimento com a capacitação de servidores na administração pública. No ano de 2009 foram 

descentralizados recursos no Elemento de Despesa 4490-52, mas não foi realmente discriminado o que seria permitido 

adquirir para equipar o setor de capacitação, pois muitos equipamentos solicitados não foram adquiridos, gerando 

transtornos e trabalho perdido pela equipe de SECAP. Abaixo relacionamos as solicitações de pedidos de bens e serviços 

(PBS) no Elemento de despesa 4490-52. 

g) Aparelho telefônico sem fio, Apesar de ser de baixo valor, de  acordo com a procuradora Clarissa, em seu Parecer 

apontou  que a aquisição desse bem era indevida pois configuraria fracionamento. Não tínhamos conhecimento  que a 

DIESP já havia adquirido aparelhos telefônicos sem fio. Essa aquisição foi, portanto, inviabilizada. 
 

h) Câmera fotográfica digital, na elaboração do relatório da PGF,dentre os vários apontamentos destaca-se  a 

impossibilidade de  aquisição desse bem, pois durante a análise, a Procuradora verificou através de comparações que 

a descrição direcionava para uma determinada marca. 

 

i) Copiadora digital a laser, Em razão dos vários apontamentos apresentados durante a análise do relatório da PGF, 

concluiu-se pela impossibilidade de  aquisição desse bem, em função dos gastos excessivos com contratações diretas, 

recomendando que a modalidade dessa aquisição deveria ter sido feita  através de pregão eletrônico. 

 

j) Bebedouro,  A PGF concluiu-se pela impossibilidade de  aquisição desse bem diante da falta de justificativa para a 

aquisição via contratação direta. 
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k) Micro-ondas,  de acordo com a fundamentação do Relatório da PGF  a contratação foi inviabilizada pela falta de 

justificativa e falta de razoabilidade. 

 

l) Frigobar, A PGF concluiu-se pela impossibilidade de  aquisição desse bem diante da falta de justificativa para a 

aquisição via contratação direta. 

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ESTÁGIO DA FUNASA 

 
O Programa de Estágio da Funasa tem como objetivo viabilizar ao estudante o envolvimento técnico e operacional em áreas 

relacionadas ao seu curso. 

Consciente da importância do estágio – e das dificuldades enfrentadas por boa parte dos jovens -  a Funasa/COREPR - abre 

suas portas a uma juventude que enfrenta, como em nenhuma outra época, enormes dificuldades para chegar ao mercado de 

trabalho -   em sua estrutura, absorve estudantes e ensino médio  e estudantes de nível superior das áreas Direito; 

Administração; Serviço Social; Educação Física (para a ginástica laboral), Jornalismo e Engenharia Civil,  para que possam 

encontrar na instituição meios de testar na prática o que aprenderam na teoria.  

Podem estagiar estudantes universitários a partir do 5º período para os cursos de 4 anos de duração e a partir do 7º período para 

os cursos de 5 anos de duração e também estudantes do ensino médio ou fazendo curso técnico ( a partir dos 16 anos). Os 

Estudantes podem permanecer no Programa de estágio da Insituição, no máximo, por dois anos. 

Os estagiários recebem, mensalmente, uma bolsa-auxílio e o auxílio transporte, para executar atividades de estágio oferecido 
pela Funasa. 

A contratação ocorre por meio do Agente de Integração – CIEE que encaminha candidatos a Estágio,  através do Convênio 

firmado com o Nível Central. 

O quantitativo de vagas de estágio destinados à Funasa/ COREPR é de 15 para nível superior (destas,  10 com jornada de 30 

horas semanais e 5 com jornada  

 de 20 horas semanais) e de 25 para Ensino Médio (jornada de 20 horas semanais).  

 

Em 2009, os recursos utilizados para custear as bolsas-auxílio dos estagiários totalizaram o valor de R$ 113.176,02, Auxílio 

Transporte: R$ 42.974,00 e a Taxa destinada ao Agente de Integração (CIEE) R$ 5.900,50. Vale lembrar que estes recursos 

não são descentralizados para a COREPR. A Funasa/Presidência é quem realiza esse repasse  via SIAPE e diretamente ao 

CIEE.. 
 

 DEMONSTRATIVO MENSAL: 

 

NÍVEL SUPERIOR – 2009  ENSINO MÉDIO - 2009 

MÊS BOLSA 

AUX 

TRAN 

TX 

CIEE  MÊS BOLSA 

AUX 

TRAN 

TX 

CIEE 

JANEIRO 728,00             -    30,00   JANEIRO 2.889,38              -    213,50  

FEVEREIRO 936,00        60,00  36,00   FEVEREIRO 2.226,23         56,00  164,50  

MARÇO 4.574,26    1.200,00  148,00   MARÇO 4.797,68     2.616,00  354,50  

ABRIL 6.051,06    1.554,00  193,00   ABRIL 5.020,86     2.628,00  371,00  

MAIO 6.463,60    1.680,00  208,50   MAIO 4.872,00     2.838,00  360,00  

JUNHO 6.009,47    1.650,00  196,00   JUNHO 4.770,50     2.958,00  352,50  

JULHO 5.979,99    1.794,00  195,00   JULHO 5.075,00     3.450,00  375,00  

AGOSTO 5.664,99    1.512,00  181,50   AGOSTO 5.000,56     3.102,00  369,50  

SETEMBRO 5.366,94    1.338,00  171,50   SETEMBRO 4.973,51     2.790,00  367,50  

OUTUBRO 6.245,20    1.530,00  196,50   OUTUBRO 4.919,35     2.454,00  363,50  

NOVEMBRO 5.395,86    1.314,00  164,50   NOVEMBRO 4.851,71     2.442,00  358,50  

DEZEMBRO 5.746,00    1.500,00  181,50   DEZEMBRO 4.817,87     2.508,00  348,50  

SALDO 59.161,37  15.132,00  1.902,00   SALDO 54.214,65  27.842,00  3.998,50  
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Em 2009, 130 estudantes participaram do estágio, conforme quadro demonstrativo de admissão e desligamento abaixo: 

 

DEMONSTRATIVO MENSAL DO NÚMERO DE ESTAGIÁRIOS ADMITIDOS E DESLIGADOS: 

 

 

MÊS 

ESTAGIÁRIOS 

ADMTIDOS 

ESTAGIÁRIOS 

DESLIGADOS 

EXISTENTES                                    18    

JANEIRO                                      -                                         4  

FEVEREIRO                                     1                                         2  

MARÇO                                    31                                         6  

ABRIL                                     3                                         4  

MAIO                                     2                                         1  

JUNHO                                     1                                         3  

JULHO                                     3                                         1  

AGOSTO                                      -                                         6  

SETEMBRO                                     7                                         2  

OUTUBRO                                     5                                         7  

NOVEMBRO                                     2                                         3  

DEZEMBRO                                     5                                       13  

TOTAL                                    78                                       52  

 

 

 

AVALIAÇÃO GERAL DO RESULTADO 

Disfunção estrutural ou situacional que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos objetivos e metas colimados. 

Avaliamos como boa execução orçamentária quanto à utilização dos recursos disponibilizados para capacitação, pois foi  

realizado  56,37%  do previsto da meta financeira. No entanto algumas participações não necessitaram de recursos, uma 

vez que foram realizadas internamente, o que não geraram gastos e não puderam ser contabilizadas na ação, no entanto, 

permitiu o alcance da meta física: 181,67% de participações e 142,50% servidores capacitados em relação ao previsto. 

No primeiro semestre, houve baixo desempenho, em relação ao segundo semestre. Vários fatores influenciaram tais 

como:  

 Liberação de recursos após o primeiro trimestre de ano;  

 Os setores apresentaram tardiamente suas demandas de capacitação; 

  Indisponibilidade de alguns servidores para participarem por motivo de férias e/ou outros compromissos 

assumidos no período ou ainda falta de interesse do Servidor ou da chefia imediata em liberá-lo, alegando que os 

trabalhos sofreriam solução de continuidade. 

  Ausência de contrato firmado com empresa de fornecimento passagem terrestre 

Além do que já foi citado, não foram identificados outros aspectos específicos e/ou significativos que tenham 

inviabilizado o alcance da meta estabelecida, pois  a maioria das capacitações  previstas foram  realizadas. 
Medidas implementadas e/ou a implementar para tratar as causas de insucesso; e responsável pela implementação 

das medidas. 

 Clientes internos não envolvidos com as demandas institucionais por falta de interesse, motivação e 

resistência à mudanças. 

 Os Servidores subestimam a importância das atividades do Setor de Capacitação e não contribuem para que 

as atividades sejam realizadas a contento. 

 Os prazos estabelecidos para a execução de atividades relacionadas ao Programa de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos raramente são cumpridos. 

 A maioria dos servidores demonstra desinteresse em participar de capacitações em nível local, por outro 
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lado, somos orientados a priorizar capacitações realizadas em nível local e, preferencialmente, em escolas 

de governo ou em instituições parceiras.  

 O SECAP frequentemente tem cumprido o papel da ASCOM, no que se refere a empréstimo de 

equipamentos (projetor multimídia, caixa amplifica com microfones, notebook para dar apoio aos eventos 
realizados no auditório do edifício sede; uma vez que esta apenas recebe a demanda e repassa para o 

SECAP providenciar, e isso vem provocando desgaste dos referidos equipamentos, os quais foram 

adquiridos para atender os eventos de capacitação.  

 

Comentários:  

Considerando o acima descrito, identificamos que há um problema de gestão a ser  resolvido. Para resolução 

dos problemas esta SECAP tem apontado para a chefia para que articule junto às demais, recomendando a 

necessidade de que as  atividades propostas pelo setor de capacitação sejam consideradas, com vistas ao 

cumprimento da missão institucional.  A Assessoria de comunicação deveria cumprir seu papel, dando todo 

apoio necessário aos eventos procurando adquirir os equipamentos necessários para suprir a demanda da 

CORE. 
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2.4 DESEMPENHO OPERACIONAL 

2.4.1 Programação Orçamentária 

  

Identificação da Unidade Orçamentária 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 

Coordenação Regional do Paraná 36211 255016 

 

Programação das Despesas Correntes 

“NÃO SE APLICA” à natureza jurídica da UJ. 

 

Programação das Despesas de Capital 

“NÃO SE APLICA” à natureza jurídica da UJ. 

 

Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência 

“NÃO SE APLICA” à natureza jurídica da UJ. 
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                                                   Execução                                                                                             

                                                                                                                                 

      

Exercício: 2009 

      Base: 22-JAN-2010 

        Órgão da UG Executora            36211  

      
Mês de Referência             DEZEMBRO  

      

UG Executora                    255016 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PR 

             

   

Movimentação Orçamentária por Grupo de 

Despesa 

      

 
Programa de Trabalho Grupo de Despesa 

Provisão 

Recebida 

Empenhos 

Emitidos 

Crédito 

Empenhado          

Liquidado 

Valores 

Pagos 

 

09272008901810001 09272008901810001 1 

PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E 

PENSOES - SERVIDORES CIVIS - NACIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.144,50 0,00 0,00 38.144,50 

 

10122012222720001 10122012222720001 3 

GESTAO E ADMINISTRACAO DO 

PROGRAMA - NACIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.192.540,21 1.192.540,21 895.206,53 895.206,53 

 

  10122012222720001 4   4 INVESTIMENTOS 218.657,90 218.657,90 88.902,90 88.902,90 

 

10122015022720001 10122015022720001 3 

GESTAO E ADMINISTRACAO DO 

PROGRAMA - NACIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 323.943,65 323.943,65 316.069,12 314.588,19 

 

  10122015022720001 4   4 INVESTIMENTOS 52.383,48 52.383,48 1.122,00 1.122,00 

 

10122075020000001 10122075020000001 1 ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIONAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.347,33 0,00 0,00 6.347,33 

 

  10122075020000001 3   3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.306.433,28 1.306.433,28 1.262.456,59 

1.236.336,8

3 

 

  10122075020000001 4   4 INVESTIMENTOS 387.045,80 387.045,80 247.153,00 247.153,00 

 

10122128722720001 10122128722720001 3 

GESTAO E ADMINISTRACAO DO 

PROGRAMA - NACIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.726,81 50.726,81 41.952,81 41.952,81 

 

10128001645720001 10128001645720001 3 

CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS 

FEDERAIS EM PROCESSO DE 

QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO - 

NACIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.639,34 60.639,34 59.476,38 59.476,38 

 

  10128001645720001 4   4 INVESTIMENTOS 9.001,90 9.001,90 7.943,10 7.943,10 
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10423015061400001 10423015061400001 3 

VIGILANCIA E SEGURANCA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL DOS POVOS INDIGENAS - 

NACIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.453,49 32.453,49 28.863,49 28.863,49 

 

10423015087430001 10423015087430001 3 

PROMOCAO, VIGILANCIA, PROTECAO E 

RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA - 

NACIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.430.879,35 2.430.879,35 2.239.362,87 

2.239.362,8

7 

 

10511128776840001 10511128776840001 4 

SANEAMENTO BASICO EM ALDEIAS 

INDIGENAS PARA PREVENCAO E 

CONTROLE DE AGRAVOS - NACIONAL 4 INVESTIMENTOS 898.577,82 898.577,82 175.530,36 175.530,36 

 

10541012269080001 10541012269080001 3 

FOMENTO A EDUCACAO EM SAUDE 

VOLTADA PARA O SANEAMENTO 

AMBIENTAL - NACIONAL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.992,20 4.992,20 4.992,20 4.992,20 
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2.4.2 Execução Orçamentária 

 

 
 

                                                  Saldos empenhados, pagos, liquidados a pagar, a liquidar                                             

                                                                                                                           
  

Exercício: 2008 
    

  

Base: 03-FEV-2009 

    
  

Órgão da UG Executora            36211  

   
  

Mês de Referência             DEZEMBRO  

   
  

         
   

 

DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO POR UNIDADE GESTORA  

 

UG Executora Modalidade de  Licitação 
Despesas 

Empenhadas  
Despesas 

Liquidadas 
  

   

 

255016   PR 03 Tomada de preço 3.144.465,54 4.798,65 

     

 

255016    06 Dispensa de licitação 246.882,94 165.004,44 

  
   

 

255016    07 Inexigível 473.683,00 434.891,52 

  
   

 

255016    08 Não se aplica 732.055,78 686.515,86 

  
   

 

255016    09 Suprimento de fundos 32.364,68 32.364,68 

  
   

 

255016    12 Pregão 4.037.959,04 3.350.757,26 

  
   

 

255016  Total     8.667.410,98 4.674.332,41 

  
   

 

 

 
 

                                                  Saldos empenhados, pagos, liquidados a pagar, a liquidar                                             

                                                                                                                           

  

 Exercício: 2009 
    

  

Base: 22-JAN-2010 

    
  

Órgão da UG Executora            36211  

   
  

Mês de Referência             DEZEMBRO  

   
  

         
   

 

DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO POR UNIDADE GESTORA  

 

UG 

Executora Modalidade de  Licitação 

Despesas 

Empenhadas  

Despesas 

Liquidadas 
  

   

 

255016    PR 03 Tomada de preço 1.268.311,83 472.740,71 

  
   

 

255016    06 Dispensa de licitação 228.192,88 172.205,78 

  
   

 

255016    07 Inexigível 623.913,35 599.306,48 

  
   

 

255016    08 Não se aplica 738.047,01 737.616,91 

  
   

 

255016    09 Suprimento de fundos 30.445,47 30.277,47 

  
   

 

255016    12 Pregão 4.079.364,69 3.356.884,00 

  
   

 

255016  Total     6.968.275,23 5.369.031,35 
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                                                   Execução                                                                                             

                                                                                                                                

     
Exercício: 2009 

       Base: 22-JAN-2010 

       Moeda: REAL (Em unidade monetária) 

      Órgão da UG Executora            36211  

     Mês de Referência             DEZEMBRO  

     UG Executora                    255016 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PR 
  

           

    

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa e elemento 

de despesa 
  

 

 

Grupo de Despesa Natureza da Despesa 

Provisão 

Recebida 

Empenhos 

Emitidos 

Crédito 

Empenhado          

Liquidado Valores Pagos 

Restos a Pagar não 

processados Inscritos  

 

1  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319008 

OUTROS BENEFICIOS 

ASSISTENCIAIS 20.640,18 0,00 0,00 20.640,18 0,00  

 

1    319091 SENTENCAS JUDICIAIS 23.851,65 0,00 0,00 23.851,65 0,00 
 

 

1  Total     44.491,83 0,00 0,00 44.491,83 0,00 
 

 

3  

OUTRAS DESPESAS 

CORRENTES 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 380.468,12 380.468,12 380.468,12 380.468,12 0,00  

 

3    339030 MATERIAL DE CONSUMO 502.590,32 502.590,32 386.277,63 386.277,63 116.312,69 
 

 

3    339033 

PASSAGENS E DESPESAS COM 

LOCOMOCAO 1.293.643,10 1.293.643,10 1.180.939,81 1.180.939,81 112.703,29  

 

3    339036 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 

- PESSOA FISICA 176.765,58 176.765,58 176.765,58 176.765,58 0,00  

 

3    339037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 624.037,30 624.037,30 559.590,03 533.470,27 64.447,27 
 

 

3    339039 

OUTROS SERVICOS DE 

TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.308.076,66 2.308.076,66 2.048.825,64 2.047.344,71 259.251,02  

 

3    339047 

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E 

CONTRIBUTIVAS 10.459,90 10.459,90 10.146,97 10.146,97 312,93  

 

3    339092 

DESPESAS DE EXERCICIOS 

ANTERIORES 38.553,87 38.553,87 38.551,13 38.551,13 2,74  

 

3    339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.020,04 8.020,04 8.020,04 8.020,04 0,00 
 

 

3    339139 OUTROS SERV.TERCEIROS- 42.440,00 42.440,00 41.241,60 41.241,60 1.198,40 
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PES.JURID-OP.INTRA-ORC. 

 

3    339147 

OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-

OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 8.753,44 8.753,44 8.753,44 8.753,44 0,00  

 

3    339192 

DESPESAS DE EXERCICIOS 

ANTERIORES 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 0,00  

 

3  Total     5.402.608,33 5.402.608,33 4.848.379,99 4.820.779,30 554.228,34 
 

 

4  INVESTIMENTOS 449051 OBRAS E INSTALACOES 1.219.598,91 1.219.598,91 401.116,45 401.116,45 818.482,46 
 

 

4    449052 

EQUIPAMENTOS E MATERIAL 

PERMANENTE 324.501,08 324.501,08 97.968,00 97.968,00 226.533,08  

 

4    449092 

DESPESAS DE EXERCICIOS 

ANTERIORES 21.566,91 21.566,91 21.566,91 21.566,91 0,00  

 

4  Total     1.565.666,90 1.565.666,90 520.651,36 520.651,36 1.045.015,54 
 

 

Total geral     7.012.767,06 6.968.275,23 5.369.031,35 5.385.922,49 1.599.243,88 
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2.4.3 Evolução de Gastos Gerais 

 

 

DESCRIÇÃO 

GASTOS 

2007 2008 2009 

DIARIAS NO PAÍS 
                         

396.418,31  
                         

373.745,88  
                         

380.468,12  

PASSAGENS PARA O PAÍS 
                         

146.484,09  
                                           

-    
                                           

-    

DIARIAS A COLABORADORES 
EVENTUAIS NO PAÍS 

                            
74.112,81  

                            
57.588,80 

                         
176.765,58  

LIMPEZA E CONSERVACAO 409.292,86                           
                         

425.384,54  
                         

269.809,93  

VIGILANCIA OSTENSIVA 
                         

245.069,79  
                         

347.445,54  
                         

357.977,37  

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
DE BENS IMÓVEIS. 

                                           
-    

                                           
93.324,23-    0,00                                

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 
                                           

-    -                               
                                           

40.014,00    

SERV. DE APOIO ADMINIST. 
TÉCNICO E OPERACIONAL 2.999.768,09 - 763.686,75 

Fatura - Cartão Pagto Gov. Fed                                            
-    

                              
4.934,89  

                              
7.087,10  

Sq Cartão Pagto   Gov Federal                                            
-    

                              
5.797,38  

                            
23.656,50  

SUPRIMENTOS DE FUNDOS                             
75.010,71  

                            
32.364,68  

                            
30.445,47  

TOTAL 4.346.156,66 1.346.585,94 2.049.910,82 

 

 
Alterações significativas ocorridas no exercício:  Não houve alterações significativas. 

 

Contigenciamento no exercício: Não foram verificados efeitos significativos.
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2.4.4 Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ 

Função Subfunção Programa Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un. medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 
Meta Prevista 

Meta 

Realizada 

10 512 0122 20AF A 

Nº e 

denominação 

da Subação 

1.Apoiar 36 sistemas de 
abastecimento de água; 

2. Equipar o novo laboratório 

de controle em saneamento 

ambiental. 

Abastecime

nto de água 

Sistema e 

laboratório 

atendidos 

36 36 1.900.000,00 80.000,00 

10 512 0122 20AG A 

Nº e 

denominaçã

o da 

Subação 

1.Apoiar 36 municípios com 

até 50.000Hab. na gestão do 

Sistema de Saneamento 

Básico 

Apoiar 

municípios 

de 50.000 

Hab. 

Municípios 

atendidos 
36 36 1.000.000,00 40.000,00 

10 122 0122 2272 A 

Nº e 

denominação 

da Subação 

0 0 0 0 0 0 0 

10 541 0122 6908 A 
Nº e 
denominação 

da Subação 

1.Apoiar  43 Munic. 

Contemplados com 70 Conv. 

PAC com ações de Educação 

em Saúde projetos de 

saneamento. 

 

2.Apoiar 103 munic. 
Contemplados com 123 Conv. 

da Funasa  com ações de 

Educação em Saúde e Mob. 

Social – projetos de Saneam. 

 

3.Ass. 60 Munic. Na 

implantação dos Núcleos de 

Educação em Saúde 

Municípios 
apoiados 

 

Municípios 
atendidos 

 

 

43 

 

 

 

 

103 
 

 

 

 

60 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

70 
 

 

 

 

55 

 

 

 

68.675,00 4.992,20 
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Função Subfunção Programa Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un. medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 
Meta Prevista 

Meta 

Realizada 

10 512 0122 7652 P 

Nº e 

denominação 

da Subação 

1 - Acompanhar 138 

convênios de exerc´cios 

anteriores 

 

2 – Analisar 46 projetos de 
implantação e melhoria  de 

Sistemas  Públicos de MSD de 

exercícios anteriores 

3 – Realizar 43 visitas 

preliminares  de exercícios 

anteriores 

4 – Realizar 95 visitas de 

acompanhamento de 

convênios de exercícios 

anteriores. 

 

Acompanhar 

convênios 

 

 

 
MSD 

 

 

Visitas 

 

 

 

Acomp.  de 

convênios 

 

Convênios 

acompanha

dos 

 

 
Projetos 

analisados 

 

Visitas 

realizadas 

 

 

Visitas 

realizadas 

138 

 

 

 
46 

 

 

 

43 

 

 

 

 

95 

138 

 

 

 
46 

 

 

 

43 

 

 

 

 

95 

55.000,00 55.000,00 

10 512 0122 10GD P 

Nº e 

denominação 

da Subação 

1.Apoiar o beneficiamento às 

famílias (dos projetos 
apresentados) com a 

implantação  de Melhorias de 

Sistema s Públicos de 

Abastecimento de Água. 

Apoiar 

famílias 

Famílias 

beneficiada

s 

1.541 1.200 150.000,00 60.000,00 
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Função Subfunção Programa Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un. medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 
Meta Prevista 

Meta 

Realizada 

10 512 0122 10GE P 
Nº e 
denominação 

da Subação 

1 -  Acompanhar 67 convênios 

de exercícios anteriores 

 

2 -  Analisar 28 projetos de 

implantação e melhoria  de 

Sistemas  Públicos  de Esg. 

Sanitário de exercícios 

anteriores 

 
3 - Realizar 25 visitas 

preliminares de exercícios 

anteriores 

 

4 – Realizae 42 visitas de 

acompanhamento de 

convênios de exercícios 

anteriores. 

 

Convênios 

 

 

 

Implant. 

Esg.Sanitário 

 

 

 
 

Visitas 

 

 

 

 

 

visitas 

Conv. 

Acompnha

dos 

 

Projetos 

analisados 

 

 

 
 

Visitas 

realizadas 

 

 

 

Visitas 

realizadas 

 

67 

 

 

 

 

28 

 

 

 
 

25 

 

 

 

 

42 

 

67 

 

 

 

 

28 

 

 

 
 

25 

 

 

 

 

42 

40.000,00 8.000,00 

10 122 1287 2272 A 

Nº e 

denominação 

da Subação 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

10 511 1287 3921 P 
Nº e 
denominação 

da Subação 

0 0 0 0 0 0 0 

10 131 1287 4641 A 

Nº 

denominação 

da Subação 

0 0 0 0 0 0 0 
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Função Subfunção Programa Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un. medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 
Meta Prevista 

Meta 

Realizada 

10 511 1287 7656 P 

Nº e 

denominação 

da Subação 

.Apoiar o beneficiamento a 52 

Comunidades  com a 

implantação, ampliação ou 

melhorias de Serviço de 

Saneamento 

Comunidades 

apoiadas 

Comunidad

es 

beneficiada

s 

52 0 75.000,00 0,00 

10 511 1287 7684 P 

Nº e 

denominação 

da Subação 

1.Beneficiar 28 aldeias com 
saneam. Básico e prevenção 

de agravos. 

 

 

2.Acompanhar e fiscalizar a 

execução de 44 obras e 

serviços de engenharia nas 

aldeias indígenas contratadas 

em 2008. 

1.Aldeias 
com 

beneficiamen

to básico. 

 

2.Serviços de 

engenharia.    

 

1.Aldeias 
beneficiada

s 

 

 

 

2.Obras 

acompanha

das. 

    28 

 

 

 

    44 

 

 

33 

 

 

 

42 

 

     

1.000.000,00 898.577,82 

10 511 1287 10LP P 

Nº e 

denominação 

da Subação 

0 0 0 0 0 0 0 

10 511 1287 10GC P 

Nº e 

denominação 
da Subação 

0 0 0 0 0 0 0 
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Função Subfunção Programa Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un. medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 
Meta Prevista 

Meta 

Realizada 

10 512 8007 10GG P 

Nº e 

denominação 

da Subação 

1.- Acompanhar 104 

convênios de exercícios 

anteriores 

 

2 – Analisar 50 projetos de 

implantação e melhoria de 

Sist. Públicos de Resíduos 

Sólidos. 

 
3 – Realizar 50 visitas 

preliminares  de exercícios 

anteriores. 

 

4 – Realizar 208 viisitas de 

acompanhamento de 

convênios de exercícios 

anteriores. 

Convênios 
 
 

 
 
 

Projetos 
 
 
 
 

Visitas 
 
 
 
 
 

acompanhame
nto 

Convênios 

acompanha
dos 

 

 

Projetos 

analisados 

 

 

 

Visitas 

realizadas 

 
 

 

Visitas 

realizadas 

104 
 

 

 

 

50 

 

 

 

 

50 

 

 
 

 

208 

104 
 

 

 

 

50 

 

 

 

 

50 

 

 
 

 

208 

100.000,00 40.000,00 

10 512 8007 20AM A 

Nº e 

denominação 

da Subação 

 

0 

 

0 0 0 0 0 0 

10 512 1138 3883 P 

Nº e 

denominação 

da Subação 

0 
0 0 0 0 0 0 

10 512 1036 10SK P 

Nº e 

denominação 

da Subação 

0 0 0 0 0 0 0 
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Função Subfunção Programa Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un. medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 
Meta Prevista 

Meta 

Realizada 

10 512 1036 10SL P 

Nº e 

denominação 

da Subação 

0 
0 0 0 0 0 0 

10 512 1036 10SV P 

Nº e 

denominação 

da Subação 

0 0 0 0 0 0 0 

10 512 1036 10TA P 

Nº e 

denominação 

da Subação 

0 
0 0 0 0 0 0 

10 122 0150 2272 A 

Nº e 

denominação 

da Subação 

 

0 
0 0 0 0 0 0 

10 302 0150 3869 P 

Nº e 

denominação 

da Subação 

0 
0 0 0 0 0 0 
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Função Subfunção Programa Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un. medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 
Meta Prevista 

Meta 

Realizada 

10 423 0150 6140 A 

Implementação 

das ações de 

vigilância 

alimentar e 

nutricional 

1.Implantar o Sisvan indígena 

nos Polos Base. 

 

2.Alcançar a cobertura de 

acompanhamento do estado 

nutricional em 85% das 

crianças menores de 5anos. 

 

3.Alcançar a cobertura de 

acompanhamento do estado 

nutricional em 85% das 

gestantes . 

 

4.Apoiar o inquérito Nacional 

de Saúde  e Nutrição nas 

aldeias de Apucaraninha e 

Água Santa 

1.Implantar 

o Sisvan. 

 

 

2.Acompan

har crianças 

com menos 

de 5 anos. 

 

3.Acompan

har  

gestantes. 

 

 

4.Inquérito 

e Nutrição 

nas aldeias 

1. Polos 

com ações 

implantadas. 

 

2.Percentual 

de crianças 

acompanhad

as. 

 

3.Percentual 

de gestantes 

acompanhad

as. 

 

4. Inquérito 

Nacional 

apoiado. 

1.  3 

 

 

 

2.  85% 

 

 

 

 

3. 85% 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

61% 

 

 

 

 

86,14% 

 

 

 

 

1 

 

71.190,00 32.476,40 
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Função Subfunção Programa Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un. medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 
Meta Prevista 

Meta 

Realizada 

10 423 0150 8743 A 

Capacitação de 

profissionais na 

área indígena 

1.Realizar capacitação de 

conselheiros  indígenas  e 

profissionais  de saúde  que 

atuem nas áreas indígenas. 

Realizar 

capacitação 

 

Conselheiro 

capacitado 

 
1 

 

0 

 

140.000,00 

 

0,00 

 

10 423 0150 8743 A 

Estruturação do 

Sistema de 

Informação 

2.Manter 100% das aldeias  

com dados atualizados, através 

do envio de lotes no SIASI, 

por ano . 

 Aldeias 

com dados 

do SIASI 

 

2.Aldeias 

atualizadas 

por  lote 

enviado 

100% 

 

100% 

 

9.667,00 

 

2.415,01 

 

10 423 0150 8743 A 

Promoção de 

Educação em 

Saúde dos Povos 

Indígenas 

3.Apoiar o beneficio em 12 

aldeias com ações de Ed. 

Saúde e Mob. Social 

3.Implementar ações 

específicas de Ed. Em Saúde e 

Mob. Social voltadas para os 

povos indígenas 

 Apoiar 12 

aldeias 

 

 

Implem. 

ações 

 

Aldeias 

beneficiadas 

 

 

Aldeias 

beneficiadas 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

25.400,00 

 

360,78 

 

10 423 0150 8743 A 

Implementação 

das ações de 

atenção integral 

à saúde da 

mulher e criança 

indígena 

4.Reduzir em 5% a 

mortalidade infantil indígena. 

 

4.Disponibilizar exames 

citopalógicos cérvico-uterino 

para 50% das mulheres de 25 

a 59 anos . 

Redução de 

mort. 

Infantil 

 

 

Disponibili

zar exames 

Coef. De 

Mort. 

Infantil 

 

 

%de exames 

alcançados 

30,16 

por 

1000nv 

 

 

50% 

11 óbitos 

 

 

 

 

44,57% 

3.750,00 

 

3.750,00 
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Função Subfunção Programa Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un. medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 
Meta Prevista 

Meta 

Realizada 

10 423 0150 8743 A 

Implantação das 

ações de 

assist.farmacêuti

ca 

5.Garantir o fornecimento de 

medicamentos (éticos, 

similares e genéricos de A a 

Z).  

5.Garantir um estoque de 

medicamentos básicos para a 

assistência terapêutica 

5. Implementar as ações da 

Ass. Farmacêutica  para a 

promoção do uso Racional dos 

Medicamentos 

5.Apoiar a implantação do 

Sistema de controle de 

estoque(SISCESC) NA Core e 

nos 3 polos base. 

 

Garantia de 

fornecimen

to 

 

 

Medicamen

tos  

 

 

Ass. 

Farmacêuti

ca 

 

Sistema de 

controle 

 

Forneciment

o de medic. 

Garantido 

 

 

Estoque de 

med. 

Garantido 

 

Ações 

implementa

das 

 

Pólos base 

com sistema 

implantado 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

122.927,00 

 

442,50 
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Função Subfunção Programa Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un. medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 
Meta Prevista 

Meta 

Realizada 

10 423 0150 8743 A 

Implementação 

de ações de 

atenção à Saúde 

Bucal 

6.Alcançar cobertura de 50% 

para escovação dental 

supervisionada no Dsei.. 

6.Alcançar cobertura de 60% 

por consulta odontológica 

programática no Dsei. 

6.Realizar 2 procedimentos 

odontológicos assistenciais 

básicos em média no Dsei 

 

6.Implantar as diretrizes de 

atenção à saúde bucal no Dsei. 

Escovação 

dental 

 

 

Cons.odont

ológica 

 

 

Proced.odo

ntológicos 

 

 

Saúde 

bucal 

 

Dsei com 

cobertura 

alcançada  

 

Dsei com 

cobertura 

alcançada 

 

Dsei com  

média 

alcançade 

 

Dsei com  

diretrizes 

implantadas 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

2.138 

 

 

 

921 

 

 

 

6.960 

 

 

 

 

100% 

427.760,00 

 

8.184,72 
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Função Subfunção Programa Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un. medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 
Meta Prevista 

Meta 

Realizada 

10 423 0150 8743 A 

Monitorar e 

acomp.ações de 

controle de  

DST/HIV/AIDS 

7..Monitorar e acompanhar as 

ações de controle de 

DST/HIV/AIDS. 

7. Implantar o Teste Rápido 

no Dsei 

 

Ações de 

controle 

 

 

Teste 

rápido 

 

Dsei 

monitorado 

 

 

Dsei 

monitorado 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

0 

 

19.638,00 

 

0 

 

10 423 0150 8743 A 

Implantação das 

ações de controle 

da malária 

8. Manter a vigilância 

Epedimiológica para a Malária 

nas aldeias de risco 

Vig. Da 

Malária 

 

Aldeias com 

vigilância 

mantida 
1 1 3.710,00 0 

10 423 0150 8743 A 

Implementação 

das ações de 

controle da 

tuberculose e 

hanseníase 

9.Detectar 100% dos 

sintomáticos respiratórios –SR 

no Dsei. 

9. Alcançar o % de 100% de 

cura nos casos de tuberculose. 

9.Implementar o programa de  

Hanseníase no Dsei. 

Sint. 

Respiratóri

os 

 

Casos de 

tuberc. 

 

Prog. 

Hanseníase 

SR 

detectados 

 

 

% de cura 

alcançado 

 

Programa 

Implementa

do 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

2.784,00 2.784,00 

 



103 

 

 

Função Subfunção Programa Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un. medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 
Meta Prevista 

Meta 

Realizada 

10 423 0150 8743 A 

Implementação 

das ações de 

imunização nas 

aldeias 

10. Manter a cobertura vacinal 

de 99,1%, Pólio oral e 

tetravalente em crianças 

menores de 1 ano de idade. 

10. Manter a cobertura  

vacinal de 99,1% para a 

vacina Tríplice viral e 

Hepatite B em crianças de  1 a 

4 anos de idade. 

10. Manter 95% de pessoas 

com esquema vacinal 

completo. 

Cobertura 

vacinal 

 

 

 

Cobertura 

vacinal 

 

 

 

 

Esquema 

vacinal 

 

% de 

cobertura 

alcançado 

 

 

% de 

cobertura 

alcançado 

 

 

 

% de 

pessoas com 

esquema 

vacinal 

completo 

 

99,1% 

 

 

 

 

 

99,1% 

 

 

 

 

 

95% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

99,34% 

( até 

19/11/2009) 

 

6.443,00 6.443,00 

10 423 0150 8743 A 

Implementação 

das ações de 

saúde mental 

11. Implementação das 

diretrizes de Saúde Mental no 

Dsei. 

Saúde 

Mental 

Diretrizes 

implementa

das 
1 1 3.710,00 753,35 
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Função Subfunção Programa Ação Tipo Subação Descrição da Meta Produto Un. medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 
Meta Prevista 

Meta 

Realizada 

10 305 1444 3994 P 

Nº e 

denominação 

da Subação 

0 

 
0 0 0 0 0 0 

10 128 0016 4572 A 

Nº e 

denominação 

da Subação 

1.Capacitar servidores  

Públicos Federais em 

exercício na Funasa 

2. Promover a participação de 

Servidores Públicos federais  

em  exercício na Funasa  em 

eventos de capacitação. 

 

Capacitaçã

o 

 

 

Eventos de 

capacitação 

 

Nº de 

servidores 

Capacitados 

 

Nº de 

participante

s em 

eventos 

 

40 

 

 

 

 

60 

 

57 

 

 

 

 

109 

124.741,62 

 

 

 

 

69.641,24 

10 122 0750 2000 A 

Nº e 

denominação 

da Subação 

0 0 0 0 0 0 0 

10 301 0750 2004 A 
Nº e 

denominação 

da Subação 

0 
0 0 0 0 0 0 

* P = Projeto; A = Atividade; OP = Operações Especiais/** Prioridade: 1/2/3/4 
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2.4.5 Indicadores de Desempenho 

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

bem como da institucionalização dos mecanismos e ferramentas que visam à melhoria 

da gestão, a Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação, de acordo com suas 

competências regimentais, vem adotando, desde 2008, um Modelo de Relatório de 

Avaliação. Optou-se por dar ênfase aos resultados alcançados pelas áreas finalísticas e 

de gestão da instituição, ou seja, nos eixos “Saneamento Ambiental, Saúde Indígena e 

Gestão”, optando-se pela construção de indicadores de desempenho que possibilitem 

avaliar as ações programadas e estabelecer parâmetros de eficiência, eficácia e 

efetividade.  

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

aperfeiçoamento e fortalecimento do processo de planejamento criado no âmbito da 

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

monitoramento e o de análise, e a comunicação dos resultados. 

Este instrumento gerencial foi elaborado visando avaliar os esforços 

empreendidos pela Core no alcance das metas definidas no Plano Operacional; 

demonstrar os resultados alcançados; subsidiar o processo de Prestação de Contas Anual 

e feitura do Relatório de Gestão, bem como possibilitar a correção de distorções na 

execução das ações.  

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

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

Operacional de 2009, bem como avaliar os resultados alcançados e demonstrar o 

esforço empreendido para o alcance da missão institucional.  

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

composto por 31 membros com representação de todas as áreas técnicas da presidência, 

se iniciou a formação de um grupo de trabalho e procedeu-se a revisão do “cardápio” de 

indicadores propostos em 2008 no Relatório de Avaliação. A iniciativa foi amparada e 

reforçada pela Portaria nº 202, que aborda, dentre outros assuntos, a necessidade de se 

estabelecer mecanismos (indicadores) capazes de medir o desempenho das 

coordenações regionais no tocante à execução das ações que estão sob sua 

responsabilidade. 

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

reuniões específicas agendadas com as diversas áreas envolvidas as quais contou com a 

participação 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; 
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 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.   

Dessa forma foi elaborado o novo quadro de indicadores com as seguintes 

informações:  

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

do termo; 

 Finalidade: o que o indicador pretende expressar; 

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

indicador 

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

eficácia e efetividade; 

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

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

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

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

aplicação do indicador e a conseqüente produção da informação. 

Dando continuidade a revisão do modelo de Relatório de Avaliação proposto em 

2008, a CGPLA fechou o entendimento de que é mais oportuno que as Core trabalhem 

na produção de um documento que contemple a avaliação dos resultados e a 

comunicação desses em forma de Relatório Anual de Gestão; cuja estrutura estará 

calcada na forma e conteúdo proposto pela CGU. Ressaltando a importância da 

utilização dos indicadores para demonstrar o desempenho alcançado pela Funasa nos 

programas e ações que estão sob sua responsabilidade e o esforço empreendido para o 

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

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Tipo Fonte 
Método de 

Aferição 

Área 

Responsável 

pelo Indicador 

Resultado 

2008 

Meta 

2009 

Resultado 

2009 

Percentual de 

aldeias 

beneficiadas 

com ações de 

Educação em 

Saúde 

Demonstrar a 

capacidade de 

realização de 

ações de 

educação em 

saúde nas 

aldeias 

indígenas  

 

Eficácia 

Relatórios 

de 

monitorame

nto das 

Ascom/Core 

e Presi 

Análise dos 

relatórios 

técnicos e de 

monitorament

o 

Ascom 

Dsei 
100% 100% 16,6% 

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 

 

Eficácia 

SIGOB 

Cgcon 

Equipes de 

educação 

em saúde 

das Core e 

Presi 

Consulta aos 

TC/PAC e 

relatórios do 

SIGOB 

Ascom 

Core 
67% 100% 85,8% 
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Indicadores de saúde indígena 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Tipo Fonte 
Método de 

Aferição 

Área 

Responsável 

pelo Indicador 

Resultado 

2008 

Meta 

2009 

Resultado 

2009 

Percentual de 

Pessoas com 

Esquema 

vacinal 

completo  

Verificar o 

percentual de 

pessoas com 

esquema 

vacinal 

completo para 

sua faixa 

etária. 

 

Eficácia Siasi 

Consolidação 

das 

informações 

do Siasi 

Desai 

Core 

Dsei 

97,3% 100% 89,4% 

Média 

percentual de 

crianças 

indígenas 

menores de 5 

anos com 

acompanhame

nto do estado 

nutricional 

Aferir o 

acompanhame

nto do estado 

nutricional de 

crianças 

indígenas 

menores de 5 

anos 

 
 

(*)

 

Eficácia Sisvan 

Consolidação 

das 

informações 

do Sisvan 

Desai 

Core 

Dsei 

70,3% 100% 56,5% 

Média 

percentual de 

gestantes 

indígenas com 

acompanhame

nto do estado 

nutricional 

Aferir o 

acompanhame

nto do estado 

nutricional 

das gestantes 

indígenas 

 

 
 

(*)  

Eficácia Sisvan 

Consolidação 

das 

informações 

do Sisvan 

Desai 

Core 

Dsei 

0 100% 84% 

Nº de pessoas 

infectadas por 

malária na 

população 

indígena  

 

Demonstrar o 

nº de pessoas 

infectadas por 

malária na 

população 

indígena 

Nº de pessoas infectadas Eficácia 
Sivep - 

Malária 

Consulta a 

relatório do 

sistema 

Desai 

Core 

Dsei 

2 0 39 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Tipo Fonte 
Método de 

Aferição 

Área 

Responsável 

pelo Indicador 

Resultado 

2008 

Meta 

2009 

Resultado 

2009 

Incidência de 

tuberculose 

pulmonar 

BK+ na 

população 

indígena 

Estimar o 

risco de um 

indivíduo vir 

a desenvolver 

Tuberculose 

BK+ 

 
Eficácia Siasi 

Consolidação 

das 

informações 

do Siasi 

Desai 

Core 

Dsei 

0,63% 0 0,53% 

Coeficiente de 

mortalidade 

infantil na 

população 

indígena          

Estimar o 

risco de morte 

dos nascidos 

vivos no 1º 

ano de vida 

 
Eficácia Siasi 

Consolidação 

das 

informações 

do Siasi 

Desai 

Core ??? 

Dsei ??? 

44,25% 0 36,36 

 

Indicadores de saneamento ambiental 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Tipo Fonte 
Método de 

Aferição 

Área 

Responsável 

pelo Indicador 

Resultado 

2008 

Meta 

2009 

Resultado 

2009 

Percentual de 

execução 

física de obras 

de 

abastecimento 

de água com 

recursos do 

PAC (*) 

(*) 

Acumula

do - 2007 

a 2009. 

 (Parâmetro de 

verificação: 

Medir a 

execução 

física das 

obras do PAC 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eficácia 

 

 

 

 

 

 

 

Sigesan e 

Siscon 

Siafi 

 

 

 

 

Relatórios do 

Sigesan; 

 

Parecer 

Técnico de 

visita de 

acompanhame

nto (Diesp e 

Sensp) 

 

 

 

 

 

Densp  

Depin 

Core 

 

 

 

3% 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Tipo Fonte 
Método de 

Aferição 

Área 

Responsável 

pelo Indicador 

Resultado 

2008 

Meta 

2009 

Resultado 

2009 

Portaria 544) 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

Percentual de 

execução 

física de obras 

de 

esgotamento 

sanitário com 

recursos do 

PAC (*) 

(*) 

Acumula

do - 2007 

a 2009. 

(Parâmet

ro de 

verificaç

ão: 

Portaria 

544) 

Medir a 

execução 

física das 

obras do PAC 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eficácia 

 

 

 

 

 

Sigesan e 

Siscon 

Siafi 

 

 

 

 

Relatórios do 

Sigesan; 

 

Parecer 

Técnico de 

visita de 

acompanhame

nto (Diesp e 

Sensp) 

 

 

 

 

 

 

Densp  

Depin 

Core 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Tipo Fonte 
Método de 

Aferição 

Área 

Responsável 

pelo Indicador 

Resultado 

2008 

Meta 

2009 

Resultado 

2009 

Percentual de 

aldeias com 

sistema de 

abastecimento 

de água 

implantado 

com recursos 

do PAC (*) 

(*) 

Acumulado – 

2007 a 2009 

OBS.:Será por 

Core – 

definido em 

reunião com 

técnicos do 

Densp em 

08.10.09 

Medir o 

percentual de 

de aldeias 

com sistema 

de 

abastecimento 

de água 

implantados 

com recursos 

do PAC 
 

Eficácia 

Planilha de 

acompanha

mento de 

obras. 

Visita de 

acompanha

mento de 

obras 

Planilha 

Acompanham

ento de obras  

(Densp) 

E visita de 

acompanhame

nto de obras 

(Diesp) 

DENSP 

CORE 
23,9% 100% 45,5% 

Percentual de 

aldeias com 

tratamento de 

água 

implantado 

com recursos 

do PAC (*) 

(*)Acumulado 

– 2007 a 

2009) 

Aferir o 

percentual de 

de aldeias 

com 

tratamento de 

água 

implantado  

com recursos 

do PAC 

 

Eficácia 

Planilha de 

acompanha

mento em 

excel 

visita de 

acompanha

mento de 

obras 

Planilha de 

Acompanham

ento (Densp) 

E visita de 

acompanhame

nto de obras 

(Diesp) 

DENSP 

CORE 
100% 100% 100% 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Tipo Fonte 
Método de 

Aferição 

Área 

Responsável 

pelo Indicador 

Resultado 

2008 

Meta 

2009 

Resultado 

2009 

Percentual de 

sistemas de 

Abasteciment

o de água, em 

aldeias, com 

monitorament

o da qualidade 

da água para 

consumo 

humano * 

Medir o 

percentual de 

sistemas de 

abastecimento 

de água 

monitorado  

 

Eficácia 

Planilha de 

acompanha

men-to 

Programaçã

o de 

acompanha

mento 

 

Planilha 

Acompanham

ento (Densp) 

E visita de 

acompanhame

nto (Diesp) 

DENSP 

CORE 
100% 100% 100% 

Percentual de 

comunidades 

remanescentes 

de quilombo 

com SAA 

implantado 

com recursos 

do PAC 

(*) 

Acumulado – 

2007 a 2009 

Verificar o 

percentual de 

comunidades 

remanescentes 

de quilombo 

com SAA 

implantado 

 

Eficácia 

Relatório 

Consolidado 

de 

atividades  

(Densp) 

Planilha de 

acompanha

mento 

(Diesp)/Sen

sp) 

Programaçã

o do PAC 

Planilha 

Acompanham

ento (Densp) 

E visita de 

acompanhame

nto 

(Diesp/Sensp) 

DENSP 

CORE 
0 0 0 

Percentual de 

domicílios 

com 

Melhorias 

Sanitárias 

Domiciliares 

implantadas 

com recursos 

do PAC (RA 

ajustado) 

Verificar o 

percentual de 

domicílios 

com 

Melhorias 

Sanitárias 

Domiciliares 

implantadas 
 

Eficácia 

Programaçã

o do PAC 

Sigesan 

Relatório 

gerado do 

Sistema 

 

Programação 

do PAC 

DENSP/CORE 0 0 0 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Tipo Fonte 
Método de 

Aferição 

Área 

Responsável 

pelo Indicador 

Resultado 

2008 

Meta 

2009 

Resultado 

2009 

(*) 

Acumulado – 

2007 a 2009 

Percentual  de 

domicílios 

com Melhoria 

Habitacional 

para o 

Controle da 

Doença de 

Chagas 

realizada com 

recursos do 

PAC 

(*) 

Acumulado – 

2007 a 2009 

Aferir o 

percentual de 

domicílios 

com Melhoria 

Habitacional 

para o 

Controle da 

Doença de 

Chagas 

realizada 
 

Eficácia 

Programaçã

o do PAC 

Sigesan 

Relatório 

gerado do 

Sistema 

 

Programação 

do PAC 

DENSP/CORE 

 

 

5% 0 0 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Tipo Fonte 
Método de 

Aferição 

Área 

Responsável 

pelo Indicador 

Resultado 

2008 

Meta 

2009 

Resultado 

2009 

Percentual de 
servidores em 
exercício na 
Funasa  

Conhecer os 
servidores que 
atuam  na 
instituição  

Eficácia Siape Siape 
DEADM 
CORE 

17,8% 0 17,8% 
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3 INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação em 31/12/2009 

Composição do Quadro de Recursos Humanos 

Situação apurada em 31/12/2009 

Regime do Ocupante do Cargo Lotação Efetiva Lotação Autorizada Lotação Ideal 

Estatutários    

Próprios 646 

  Requisitados 3 
  

        Nomeados 1 

  Celetistas  

  Cargos de livre provimento    

Estatutários       

Não Estatutários       

Terceirizados 67     

Total 717 
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Composição e custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2007, 2008 e 2009 

QUADRO PRÓPRIO 

TIPOLOGIA Qtd. 
Vencimentos e 

vantagens fixas 
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus) 

2007 692 16.967.487,08     

2008 678 21.830.329,00     

2009 650 30.208.485,27     

Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus) 

2007       

2008       

2009       

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

2007 6 195.050,98     

2008 6 237.596,84     

2009 0 0,00     
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Requisitados com ônus para a UJ 

2007       

2008       

2009       

Requisitados sem ônus para a UJ 

2007       

2008       

2009       

 

A principal meta estabelecida pela DIREH para o exercício de 2009 se concentrou em ações de desenvolvimento de Pessoas na 

Consolidação da Missão Institucional, procurando enfocar os pontos principais da Gestão de Pessoas e sua interface com as ações de 

Recursos Humanos. 

 

Essa meta está em consonância com a nova visão do governo que permite trabalhar Recursos Humanos num patamar de valorização e na 

premissa descrita na diretriz IV da Missão Institucional quando propõe “Estabelecer uma política de gestão de pessoas com valorização e 

qualificação permanente voltada à especificidade da FUNASA”.  

 

 Dentre essas ações, destacamos as capacitações realizadas pela COREPR no exercício de 2009. 

 

 Análise crítica 

 

 A indefinição política quanto aos rumos da instituição causa instabilidade no corpo funcional, dificultando o comprometimento dos 

servidores com a gestão. 

 Número de servidores do quadro efetivo insuficientes para o bom desempenho da missão institucional, tendo a instituição que recorrer a 

convênios com ong’s; terceirizações e contratação de consultores, dificultando o planejamento das ações de capacitação que devem ser 

voltadas para gestão por competências, focadas para servidores públicos do quadro efetivo. 

 A indefinição de um plano de carreira específico institucional e a atual tabela de cargos e salários dificulta a permanência de servidores 

estatutários recém admitidos, trazendo instabilidade na organização do quadro de pessoal. 
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QUADRO TERCEIRIZADO 

Finalidade 
Conservação e Vigilância Apoio Administrativo 

Atividades 

de Área-fim 
Estagiários 

Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo 

2007 32 628.554,35 10 92.280,12 *** *** 85 98.748,60 

2008 37 673.614,18 10 114.659,39 *** *** 70 142.654,93 

2009 *21 345.859,45 **46 703.031,87 *** *** 40 162.050,52 

 *Limpeza e Conservação 16 – Vigilância 5 

 **Motoristas contratados 36 – Terceirização pessoal 10 

 *** 2007 - 6 (seis) engenheiros contratados via UNESCO;  2008 – não houve contratação; 2009 – 01 (uma) engenheira contratada via 

OPAS.  Referidos contratos foram firmados pela FUNASA/PRESIDÊNCIA. 

 

A segunda estrutura, referente ao Quadro Terceirizado de recursos humanos da UJ, está dividida em quatro (4) grupos de informação distintos: 

Conservação e Vigilância; Apoio Administrativo; Outras Atividades e Estagiários. Cada grupo compreende dois (2) itens de informação comuns, 

também referentes aos exercícios de 2007, 2008 e 2009, quais sejam:  

Qtd. - quantitativo de recursos humanos da UJ;  

Custo - Valores pagos em milhares de reais pela UJ nos contratos de terceirização a título do grupo de informação.  

O preenchimento do Quadro Terceirizado de recursos humanos deverá ser feito para cada grupo de informação, preenchendo-se os dois (2) itens 

de informação acima descritos, para os anos 2007, 2008 e 2009.  
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Demonstrativo dos contratos de terceirização de Área-fim no exercício de 2009 

Nat. Contrato 
Empresa contratada 

(CNPJ) 

Vigência do Contrato 

Nível de Escolaridade 

Quantidade 
Sit. 

Médio Superior 

Início Fim AT EF AT EF 

                    

Observação: 

Não houve contratos dessa natureza firmados pela UJ. 
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4 RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS 

OU RECURSOS 

 

Não houve ocorrências no período. 
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5 INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 
  

 
 

                                                     Execução                                                                                             

                                                                                                                                 

      

Exercício: 2008 
        Base: 03-FEV-2009 

        Órgão da UG Executora            36211  

      Mês de Referência             DEZEMBRO  

      UG Executora                    255016 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - 

PR 
   

 

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 

Valores 

Pagos 

Restos a Pagar 
não 

processados 

Inscritos 

 

 

1 
1 
08 

PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS 08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 31.350,42 0,00 31.350,42 31.350,42 0,00  

 

  
1 
13   13 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 6.434,88 0,00 6.434,88 6.434,88 0,00  

 

  

1 

91   91 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 10.213,47 0,00 34.122,26 10.213,47 0,00  

 

3 
3 
14 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 373.745,88 373.745,88 332.176,73 373.745,88 332.176,73 0,00  

 

  
3 
30   30 MATERIAL DE CONSUMO 341.777,84 341.777,84 269.214,01 345.427,19 269.214,01 195.765,69  

 

  

3 

33   33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 243.658,90 243.658,90 3.658,90 247.814,02 3.658,90 
 

 

 

  
3 
35   35 SERVICOS DE CONSULTORIA 15.248,81 15.248,81 15.248,81 15.248,81 15.248,81 

 
 

 

  
3 
36   36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 57.588,80 57.588,80 54.962,79 57.588,80 54.962,79 

 
 

 

  

3 

37   37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 766.941,08 766.941,08 673.614,18 766.941,08 673.614,18 43.847,97  
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3 

39   39 

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA 

JURIDICA 3.381.243,53 3.381.243,53 2.990.531,90 3.794.905,26 2.990.531,90 536.041,54  

 

  
3 
47   47 

OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-
ORCAMENTARIAS 5.546,74 5.546,74 4.398,94 5.546,74 4.398,94 0,00  

 

  
3 
92   92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 228.396,15 228.396,15 228.396,15 228.396,15 228.396,15 0,00  

 

  

3 

93   93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.807,87 10.807,87 10.807,87 10.824,28 10.807,87 0,00  

 

4 
4 
51 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES - OP.INT.ORC. 3.223.685,51 3.223.685,51 77.552,26 3.528.117,94 77.552,26 1.118.063,40  

 

  
4 
52   52 

EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - OP.INTRA-
ORC. 18.769,87 18.769,87 13.769,87 18.820,00 13.769,87 47.961,11  
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                                                   Restos a Pagar Processados e não Processados, exceto os referentes à folha pgto.                     

                                                                                                                           
   

Exercício: 2009 
     Base: 22-JAN-2010 

      Órgão da UG Executora            36211  

    
UG Executora             255016 - PARANÁ 

  Mês de Referência             DEZEMBRO  

    

          
   

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009 
 

 

Ano   

RP não-

Processados 
Inscritos 

RP não-

Processados 
Reinscritos 

RP não-

Processados 
Cancelados 

RP Não-

Processados 
Pagos 

RP não-

Processados a 
Pagar 

  

   

 

2007 2007   0,00 172.619,04 -81.198,43 87.840,39 3.580,22 
  

   

 

2008 2008   3.993.078,57 0,00 -1.051.106,52 1.673.161,92 1.268.810,13 
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6 INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS 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 UJ. 
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9 RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS 

“NÃO SE APLICA” à natureza jurídica da UJ. 
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10 OPERAÇÕES DE FUNDOS 

“NÃO SE APLICA” à natureza jurídica da UJ. 
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11A. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
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134 
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11 B DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Divisão de Recursos Humanos DIREH-PR - (39019) 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão / Diligência Item Tipo Comunicação Expedida 

1 

2 

3 

4 

5 

 

S/Nº 

TC-022.632/2008-9 

TC-022.632/2008-9 

TC-017.410/2003-9 

TC-022.373/2008-5 

 

Diligência 02090/2009-TCU 

Acórdão 776/2009-TCU 

Acórdão 2398/2009-TCU 

Ofício 066/2009-TCU/Sefip 

Acórdão 08669/09-TCU/Sefip 

  

Ofício 

Ofício 

Ofício 

Ofício 

Ofício 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / Coordenação Regional do Paraná  

Descrição da Deliberação: 

 

1. Solicita cópia de documentos referentes à concessão de pensão 

 

2. Solicita providenciar a proporcionalização da GDASST e VPNI-Lei 10.698/03 para pensões concedidas 

 

3. Solicita providenciar a proporcionalização da GDASST e VPNI-Lei 10.698/03 para pensões concedidas 

 
4. Solicita exclusão da contagem de tempo de serviço rural para aposentadoria 

 

5. Solicita providenciar a proporcionalização da GDASST e VPNI-Lei 10.698/03 para pensões concedidas 
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Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DIREH-PR - (39019) 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

Item 1) Atendido e informado ao TCU conforme Ofício nº 846/FUNASA, de 3/7/09 

Item 2) Atendido e informado ao TCU conforme Ofício nº 674/FUNASA, de 5/6/09 

Item 3) Atendido e informado ao TCU conforme Ofício nº 674/FUNASA, de 5/6/0. 
Item 4) Atendido e informado ao TCU conforme Ofício nº 667/FUNASA, de 3/6/09 

Item 5) Atendido e informado ao TCU conforme Ofício nº 166/FUNASA, de 27/2/09 

Síntese dos resultados obtidos 

 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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12 ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO EXERCÍCIO 

Atos  Quantidade Registrados no SISAC 

Admissão   

Desligamento   

Aposentadoria 27 21 

Pensão 8 5 

Notas: 1) Não houve o registro dos demais atos devido ao acúmulo de serviços em virtude do término do exercício. 

            2) Referente a aposentadorias e pensões, os atos julgados legais são arquivados nos respectivos processos. 
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13 REGISTROS ATUALIZADOS NOS SISTESMAS SIASG E SICONV 
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14 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES 

 

ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 

CONVÊNIOS 

 

1. Dados Gerais sobre a atividade desenvolvida 

 

Por meio da Portaria nº 127, de 17 de março de 2005 o Presidente da Fundação 

Nacional de Saúde delegou competência ao Coordenador Regional do Paraná para 

aprovar análise de prestação de contas de convênios e instrumentos congêneres a partir 

de 11/04/2005. 

As análises das prestações de contas foram atribuídas a dois servidores 

integrantes do quadro permanente da Funasa, sob a supervisão do Coordenador 

Regional, porém sem uma definição formal sobre a estrutura da área por parte da 

Presidência da Funasa. 

Visando maior eficiência e eficácia, para agilizar, otimizar e facilitar o manuseio 

e controle dos documentos de prestação de contas dos convênios nas Coordenações 

Regionais o Depin/Cgcon criou a sigla GAB/COORD/EQ.CONV. no sistema de 

controle de documentos (SCDWEB), bem como vinculou os servidores, abaixo 

informados, ao sistema de convênios (SISCON) com o mesmo perfil dos servidores 

lotados na Coordenação Geral de Convênios. 

 

2. Equipe Responsável 

 

 Maria Lucia de Almeida Schneider, Assistente de Administração, SIAPE 470101. 

 Paulo Massacazu Ogawa, Contador, SIAPE 469597, FCT 11. 

 

3. Atribuições atuais 

 

a) Analisar e emitir parecer financeiro de prestação de contas 

parcial e final; 

b) Notificar a entidade convenente, visando o saneamento da 

impropriedade/irregularidade detectada quando da análise da prestação 

de contas parcial e final e supervisão realizada. 

c) Enviar mensagem à Coordenação Geral de Convênios/DF, para 

realização de registros contábeis, de aprovação, impugnação, 

comprovação ou inadimplência de convênios, e regularizações. 

d) Acompanhar e controlar o atendimento dos prazos 

estabelecidos por lei nos procedimentos relativos a prestação, aprovação 

e instauração de tomada de contas especial dos convênios. 

e) Acompanhar a execução financeira, por meio de supervisão 

local, visando a correta aplicação dos recursos; 

f) Orientar as entidades convenentes, quanto à execução 

financeira e elaboração da prestação de contas. 

g) Atender as diligências oriundas dos órgãos de controle externo 

e interno, Polícia Federal, Ministério Público Estadual e Federal, 

encaminhadas pela Auditoria Geral da FUNASA/DF. 

h) Averiguar a veracidade das denúncias no que concerne à 

execução financeira dos convênios. 
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i) Efetuar cálculos de valores a serem ressarcidos à FUNASA, em 

virtude de impropriedades na execução de convênios. 

j) Acompanhar e controlar a vigência dos convênios.  

k) Articular junto às áreas técnicas na obtenção de informações 

quanto à execução física dos convênios, de modo a possibilitar a 

conclusão da execução dos convênios, na emissão de notificação, 

atendimento às diligências e subsídios ao Ordenador de Despesas. 

l) Acompanhar a inadimplência dos convenentes, até a sua 

regularização, ou encaminhamento da Tomada de Contas Especial. 

 

m) Atendimento contínuo a Prefeitos, advogados, procuradores e 

servidores municipais, pessoalmente ou por telefone, em todas as 

questões relativas a convênios. 

 

 As atividades relacionadas à habilitação/celebração dos convênios estão sob a 

responsabilidade da Coordenação de Convênios da Funasa/Presidência, cuja delegação 

formal não foi atribuída às Coordenações Regionais. 
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15 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 
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16 CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 

 
“NÃO SE APLICA” à natureza jurídica da Fundação Nacional de Saúde. 
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III - CONTEÚDO DA DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL(ART. 13, 

III, DA IN/TCU 57/2008) 
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IV - RELATÓRIOS E PARECERES DE INSTÂNCIAS QUE DEVAM SE 

PRONUNCIAR SOBRE AS CONTAS OU SOBRE A GESTÃO (ART. 13, IV, DA 

IN/TCU 57/2008) 
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161 

 



162 

 



163 
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V - RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO(ART. 13, V, DA IN/TCU 57/2008) 
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VI - CERTIFICADO DE AUDITORIA(ART. 13, VI, DA IN/TCU 57/2008) 
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VII - PRONUNCIAMENTO EMITIDO PELO CONTROLE INTERNO(ART. 13, VII, 

DA IN/TCU 57/2008) 
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VIII - PRONUNCIAMENTO MINISTERIAL OU AUTORIDADE EQUIVALENTE 

(ART. 13, VIII, DA IN/TCU 57/2008) 

 

 

  




