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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Poder e Órgão de vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Saúde Código SIORG:  

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Fundação Nacional de Saúde Coordenação Regional de Roraima 

Denominação abreviada: FUNASA – CORE-RR 

Código SIORG: 2207 Código LOA: 36211 Código SIAFI: 255023 

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Fundação do Poder Executivo
 

Principal Atividade: PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE; 
FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL

 
Código CNAE: 8412-4/00 

Telefones/Fax de contato:  (095) 3623 9643 (095) 3623 9641 (095) 3623 0920 

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

Página da Internet: www.funasa.gov.br 

Endereço Postal: Av. Capitão Ene Garcez, 1874, São Francisco, CEP: 69304-400, Boa Vista/ RR 

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, peo Decreto nº 100, de 16 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 de junho 
de 2003. Portaria nº 1.776, de 8 de setembro de 2003 que aprova o regimento interno da FUNASA. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 
 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

 
 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

  Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

255023 FUNASA - Coordenação Regional de Roraima 

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

255023 36211 

 

mailto:corerr.gab@funasa.gov.br
http://www.funasa.gov.br/
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Qualificação da Coordenação Regional de Roraima 
 

Nome do Coordenador Regional Marcelo de Lima Lopes 

População do Estado 421.499** 

Nº de Municípios abrangidos pela CORE 15 em Roraima e 3 no Amazonas  

População Indígena do Estado 48.597* 

 

Nome do Dsei Distrito Sanitário Especial Indígena do Leste de Roraima 

População indígena abrangida pelo Dsei 37,087* 

Nº de Pólos-base 34 

Nº de Casai - 

Número de Aldeias 280 

Etnias indígenas Macuxi, Wapixana, Taurepang, Ingaricó, Patamona, 
Sapará e Wai-Wai 

 

Nome do Dsei Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami e Yekuana 

População indígena abrangida pelo Dsei 18.546* 

Nº de Pólos-base 38 

Nº de Casai 01 

Número de Aldeias 251 

Etnias indígenas Yanomami e Yekuana 

 
* dados sujeitos a alteração, atualizados em 04/02/10 – SIASI 
**população estimativa IBGE em 01/07/09. 
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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS E/OU PROGRAMÁTICAS 

 
2.1. Responsabilidades institucionais da unidade - Papel da unidade na execução das políticas 

públicas 
 
A atuação da FUNASA ocorre por meio de Coordenações Regionais, Unidades Descentralizadas 

presentes em todos os Estados brasileiros, tendo como competências regimentais: coordenar, supervisionar, e 
desenvolver atividades da instituição nas suas respectivas áreas de jurisdição, prevenindo e controlando as 
doenças; prestando assistência a saúde para as populações indígenas, através do subsistema de saúde 
indígena e fomentando as ações de saneamento ambiental. 

 
A Coordenação Regional de Roraima possui dois Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI‟s): o 

DSEI – Leste de Roraima e o DSEI –Yanomami, que são unidades organizacionais da FUNASA, com base 
territorial e populacional sob responsabilidade sanitária claramente identificada, reunindo um conjunto de ações 
de saúde necessárias à atenção básica, articulados com a rede do Sistema Único de Saúde – SUS, para 
referência e contra-referência, composto por equipe mínima necessária para executar suas ações e com 
controle social atuando por intermédio dos Conselhos Locais e Distritais. 

 
Cada aldeia conta com a atuação do Agente Indígena de Saúde – AIS, com atividades vinculadas a 

um Pólo-base, que é a primeira referência para esses agentes. Podem estar localizados numa comunidade 
indígena ou num município de referência. Neste último caso, corresponde a uma unidade básica de saúde já 
existente na rede de serviço de saúde.  

 
A Coordenação de Roraima apresenta ainda uma Casa de Apoio a Saúde do Índio – CASAI, cujas 

funções são receber os pacientes indígenas e seus acompanhantes encaminhados pelos Distritos, alojar e 
alimentar pacientes e seus acompanhantes, durante o período de tratamento médico, acompanhamento em 
consultas, exames subsidiários  internações hospitalares, prestar assistência de enfermagem aos pacientes 
pós hospitalização e em fase de recuperação, fazer contra-referência com os Pólos-base e articular o retorno 
dos pacientes e acompanhantes aos seus domicílios por ocasião da alta, utilizando o transporte aéreo 
(monomotor e helicóptero) e terrestre (veículo oficial e  caminhadas, quando não são possíveis outros meios de 
transportes). 

 
SANEAMENTO AMBIENTAL 
 
A FUNASA/CORE/RR na área de saneamento ambiental atua especificamente, em parceria com os 

municípios onde são firmados termos de convênios diretamente com a  Presidência da FUNASA, competindo a 
Coordenação Regional de Roraima a responsabildiade de acompanhar, fiscalizar o desenvolvimento e a 
conclusão das obras de abastecimento de água, melhorias sanitárias domiciliares, drenagem, resíduos sólidos 
e esgotamento sanitário, bem como análise das prestações de contas parciais e final dos convênios.  Na área 
indígena, as obras de saneamento dizem respeito as ações de sistema de abastecimento de água, melhorias 
sanitárias domiciliares e construção de posto de saúde que são de execução direta pela CORE-RR com 
recursos transferidos diretamente pela presidência da FUNASA. 

 
Nas comunidades indígenas, a Coordenação Regional da FUNASA em Roraima  teve intensa 

presença na execução e manutenção de obras de saneamento básico, beneficiando 82 (oitenta e duas) 
comunidades no ano de 2009. O que demonstra o comprometimento institucional, principalmente com o 
advento do Programa de Aceleração de Crescimento-PAC, em buscar reduzir os riscos à saúde pública que 
estão ligados a vários fatores possíveis e indesejáveis que ocorrem em áreas urbanas e rurais e em especial 
na área indígena, mas que podem ser minimizados ou eliminados com ações de saneamento.  

 
Contudo, o aumento de comunidades beneficiadas nos remete a possuir melhor estrutura 

operacional, de novos servidores especializados e capacitados, além de recursos próprios de custeio. Vale 
destacar que a maioria das prefeituras não dispõe de corpo técnico capacitado para elaboração dos projetos de 
engenharia, dificultando a análise pela Divisão de Engenharia da FUNASA/RR, gerando sensível atraso em 
sua aprovação. Outro fato que merece atenção é quando da efetivação dos convênios, visto que as prestações 
de contas de parcelas liberadas não são apresentadas de acordo com a legislação, ocasionando paralisação 
da obra e retardamento na liberação das parcelas subseqüentes. 

 
SAÚDE INDÍGENA 
 
Com a responsabilidade da atenção à saúde dos povos indígenas, a Fundação Nacional de Saúde 

em Roraima desenvolve as atividades de saúde nas áreas de abrangência dos Distritos Sanitários Especiais 
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Indígenas do Leste de Roraima e do Distrito Yanomami, instituídos pela FUNASA, sendo a execução 
operacional desenvolvida em parceria com as prefeituras municipais e organizações não-governamentais/ 
ONG‟s, sendo que com estas são firmados termos de convênios. 

 
Durante o ano de 2009 os convênios firmados anteriormente foram encerrados, sendo celebrado 

apenas um convênio com a Missão Evangélica Caiuá, com a finalidade de prestar assistência à área de 
abrangência dos dois Distritos Sanitários, que passou a vigorar a partir de novembro. Neste interstício a 
Coordenação Regional de Roraima atuou diretamente na execução das ações através de colaboradores 
eventuais visando à continuidade das ações de saúde e evitando danos irreparáveis aos povos indígenas sob a 
sua responsabilidade. 

 
A Coordenação Regional tem buscado fortalecer as parcerias com as instituições federais, estaduais 

e municipais, a fim de garantir a referencia dos pacientes indígenas na rede do sistema de saúde de média e 
alta complexidade.  
 
 

Figura 1 – Divisão Política e Administrativa do DSEI - LESTE 
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DIVISÃO POLÍTICO – ADMINISTRATIVA 
DISTRITO SANITÁRIO INDÍGENA DO LESTE DE RORAIMA – DSEI Leste 

REGIÃO PÓLO-BASE MUNICÍPIO COMUNIDADE POPULAÇÃO PARCERIA 

1. Serras 

1. Maturuca 
2. Morro 
3. Pedra Branca 
4. Willimon 
5. Caracanã 
6. Caraparú I 
7. Pedra Preta 
8. Campo Formoso 
9. Serra do Sol 

Uiramutã 
Uiramutã 
Uiramutã 
Uiramutã 
Uiramutã 
Uiramutã 
Uiramutã 
Pacaraima 
Uiramutã 

11 
11 

9 
14 
11 
12 

9 
7 
6 

1.443 
895 

1.034 
1.487 

743 
1.293 

697 
458 
721 

CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 

 Sub – Total  90 8.771  

2. Surumu 
10. Cantagalo 
11. São Camilo 
12. Pedreira 

Pacaraima 
Pacaraima 
Pacaraima 

10 
7 
9 

1.535 
772 
571 

CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 

 Sub – Total  26 2.878  

3.Baixo Contigo 

 
13. Câmara 
14. Santa Maria 
15. Constantino 
16. São Francisco 

 
Normandia 
Normandia 
Normandia 
Normandia 

 
10 

3 
12 
12 

 
983 
276 

1.170 
486 

 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 

 Sub – Total  37 2.915  

4. Raposa 

 
17. Raposa I 
18. Bismark 
19. Matiri 
20. Santa Cruz 

 
Normandia 
Normandia 
Normandia 
Normandia 

 
10 
15 

5 
6 

 
2.660 
1.312 

285 
5.630 

 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 

 
Sub – Total  36 4.853 

 
 

5. Amajarí 
21. Ponta da Serra 
22. Araçá 
23. Santa Inês 

Amajarí 
Amajarí 
Amajarí 

8 
7 
2 

1.246 
1.129 

235 

CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 

 
Sub – Total  17 2.610 

 
 

6. Taiano 
24. Pium 
25. Boqueirão 
26. Serra do Truarú 

Alto Alegre 
Alto Alegre 
Boa Vista 

5 
6 
4 

1.191 
677 
635 

CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 

 
Sub – Total  16 2.128 

 
 

7. São      Marcos 

27. Vista Alegre 
28. Milho 
29. Roça 
30. Sorocaima II 

Boa Vista 
Boa Vista 
Pacaraima 
Pacaraima 

7 
4 
5 

16 

1.191 
677 
635 

2.128 

CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 

 
Sub – Total  32 4.631 

 
 

8. Serra da Lua 
31. Malacacheta 
32. Manoá 
33. Jacamim 

Cantá 
Bonfim 
Bonfim 

6 
9 
4 

2.691 
2.449 
1.381 

CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 
CAIUÁ/Prefeitura 

 Sub – Total  19 6.521  

9. Wai - Wai 34. Jatapuzinho Caroebe 8 719 CAIUÁ/Prefeitura 

 Sub – Total  8 645  

TOTAL 280 37.087  

      FONTE: Siasi – DSEI-Leste/FUNASA/MS. 04/02/2010. Dados sujeitos a revisão 
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MAPA DISTRITO SANITARIO YANOMAMI 
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DIVISÃO POLÍTICO – ADMINISTRATIVA 
DISTRITO SANITÁRIO INDÍGENA YANOMAMI DE RORAIMA – DSEI Yanomami 

PÓLO-BASE MUNICÍPIO COMUNIDADE POPULAÇÃO PARCERIA 

1. Alto Catrimani Mucajaí – RR 9 192 M. CAIUÁ 

2. Apiaú Mucajaí – RR 1 82 M. CAIUÁ 

3. Aracá Barcelos – AM 2 176 M. CAIUÁ 

4. Arthaú Alto Alegre – RR 6 468 M.CAIUÁ 

5. Auaris Amajarí – RR 27 2587 M.CAIUÁ 

6. Baixo Mucajaí Alto Alegre – RR 2 126 M CAIUÁ 

7. Balawaú Barcelos – AM 7 408 M CAIUÁ 

8. Demini Barcelos – AM 1 174 M CAIUÁ 

9. Ericó Amajarí – RR 5 217 M CAIUÁ 

10. Hakoma Alto Alegre – RR 10 375 M. CAIUÁ 

11. Haxiú Alto Alegre – RR 14 813 M. CAIUÁ 

12. Hamoxi Iracema – RR 3 424 M. CAIUÁ 

13. Kaianaú (ex Paapiú) Iracema – RR 4 121 M. CAIUÁ 

14. Maloca Paapiú Iracema – RR 12 321 M .CAIUÁ 

15. Marari Barcelos – AM 8 808 M .CAIUÁ 

16. Novo Demini Barcelos – AM 2 312 M .CAIUÁ 

17. Parafuri Alto Alegre – RR 8 414 M. CAIUÁ 

18. Saúba Amajarí – RR 6 218 M. CAIUÁ 

19. Surucucu Alto Alegre –RR 20 1400 M. CAIUÁ 

20. Tootobi Barcelos – AM 8 583 M. CAIUÁ 

21. Uraricoera Alto Alegre – RR 1 71 M. CAIUÁ 

22. Waikás Alto Alegre – RR 4 129 M. CAIUÁ 

23. Waputha Alto Alegre – RR 4 422 M. CAIUÁ 

24. Alto Padauiri S. I. do Rio Negro – AM 4 283 M. CAIUÁ 

25. Médio Padauiri S. I. do Rio Negro – AM 3 202 M. CAIUÁ 

26. Marauiá S. I. do Rio Negro – AM 9 1666 M. CAIUÁ 

27. Ajuricaba S. I. do Rio Negro – AM 1 143 M. CAIUÁ 

28. Cachoeira do Aracá Barcelos – AM 1 64 M. CAIUÁ 

29. Missão Catrimani Caracaraí – RR 18 693 M. CAIUÁ 

30. Baixo Catrimani Caracaraí – RR 2 90 M. CAIUÁ 

31. Ajarani Caracaraí – RR 3 115 M. CAIUÁ 

32. Xitei Alto Alegre – RR 26 1339 M. CAIUÁ 

33. Maturacá S. G. da Cachoeira – AM 3 1313 M. CAIUÁ 

34. Maiá S. I.. Rio Negro– AM 2 543 M. CAIUÁ 

35. Inambu S. G. da Cachoeira – AM 2 218 M. CAIUÁ 

36. Alto Mucajaí Alto Alegre – RR 6 482 M. CAIUÁ 

37. Palimú Alto Alegre –RR 7 554 M. CAIUÁ 

TOTAL 251 18.546  

FONTE: Serviço de Epidemiologia – DSEI Yanomami/FUNASA/MS. 08/02/2010. Dados sujeitos a revisão 
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2.2. Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais 

 

DSEI-LESTE 
 
A rede básica de assistência está hierarquizada em 34 pólos-base, totalizando 60 postos de saúde e 

84 laboratórios de microscopia, onde atuam 409 agentes indígenas.  Todos os pólos-base contam com 
uma infra-estrutura mínima de mobiliários e equipamentos essenciais, além dos postos de saúde que estão 
parcialmente equipados. As ações básicas de atenção à saúde no DSEI-Leste tem como princípio à presença 
dos Agentes Indígenas de Saúde nos pólos-base e postos de saúde. A assistência prestada por estes agentes 
é complementada pela visita periódica de profissionais de saúde, colaboradores eventuais/FUNASA e também 
pelas equipes multidisciplinares (composta por médico, odontólogo , enfermeiro e auxiliares de enfermagem) 
dos municípios de Boa Vista, Bonfim, Normandia, Pacaraima, Alto Alegre, Amajari e Cantá, através do 
Incentivo de  Apoio às Populações Indígenas da SAS/MS e Equipes de Supervisão da FUNASA. 

 

REDE BÁSICA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – 2009 

Região Pólos-base 
Postos de 

Saúde 
Laboratórios 

Agentes 
Indígenas 

 

Surumu 03 3 06 36 

Baixo Cotingo 04 7 07 44 

Serras 09 9 25 126 

Raposa 04 9 06 34 

Amajári 03 7 07 31 

Taiano 03 7 07 28 

São Marcos 04 5 09 45 

Serra da Lua 03 3 13 52 

Wai-wai 01 0 04 13 

Total 34 60 84 409 

 

Considerando os acessos terrestre, fluvial e aéreo necessários para se chegar às comunidades, o 
Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima (DSEI-L) apresenta uma complexa estrutura operacional 
para assistir aos 34 pólos-base sob sua responsabilidade. Não obstante, deve-se ainda destacar as condições 
mínimas de infraestrutura presentes nas comunidades, com frequente ausência de estruturação física que 
comporte a equipe multidisciplinar de saúde indígena (EMSI). Estes aspectos se tornam imprescindíveis de 
serem considerados quando se pretende planejar ações de saúde. A mudança no padrão de atendimento 
introduzida nas comunidades no ano 2009 também constituiu ponto estratégico trabalhado junto aos usuários.  

Anterior ao convênio 066/09 celebrado com a Missão Evangélica Caiuá, as ações básicas de atenção 
à saúde dos povos indígenas desenvolvidas no DSEI-L eram principiadas na atuação dos Agentes Indígenas 
de Saúde (AIS) nas comunidades e complementadas pelas visitas periódicas dos profissionais de saúde do 
antigo convênio e da FUNASA. Desta forma, a figura do AIS se fortaleceu ao longo dos anos como 
representativa da assistência nos diversos programas de saúde desenvolvidos dentro da comunidade. Mudar a 
estrutura organizacional do DSEI-L, quebrando paradigmas que perduram por mais de uma década, 
certamente foi o maior desafio do ano 2009. A inserção de EMSI para cumprir cronograma de permanência em 
área por 30 dias alterou a rotina dos atendimentos realizados e ampliou a oferta de serviços ao usuário 
indígena adscrito ao distrito.  

A presença das EMSI em área indígena iniciou-se no término do convênio passado. Na ocasião, dada 
a ausência de novo convênio, a FUNASA realizou a assistência direta optando pela figura do colaborador 
eventual para desenvolver as ações complementares de saúde nas comunidades. Como estratégia, foram 
selecionados profissionais enfermeiros, técnicos em enfermagem, dentista e auxiliar de consultório dentário 
para compor cinco equipes que atuaram no município de Uiramutã nas regiões de Mutum, Pedra Branca, Água 
Fria, além da região de Contão, pertencente ao município de Pacaraima. O referido município não prestava 
assistência à saúde indígena e com o término do convênio anterior, a área ficou sem cobertura de ações de 
saúde. Além das cinco EMSI que cumpriam escala mensal na região de Uiramutã, o DSEI-L fomentou a 
entrada de: 12 profissionais que compunham a equipe de imunização. Esta equipe desenvolveu atividades em 
toda área de abrangência do distrito e; 10 profissionais da equipe de malária que também realizaram 
assistência a toda a área do DSEI-L.  

Ao inserir equipes em área formadas por enfermeiros, técnicos em enfermagem, cirurgião-dentista e 
auxiliar de consultório dentário, o DSEI-L inovou com estratégia de atuação até então ausente nas 
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comunidades. Porém, a modificação no padrão do atendimento ocasionou um certo desconforto nos AIS, que 
tiveram sua autonomia reduzida, passando a desenvolver de fato as atividades concernentes ao seu cargo.  

Quando da inserção dos colaboradores eventuais, buscou-se sensibilizar esses profissionais acerca 
das especificidades do subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas. O desafio de sensibilizar os 
profissionais para as especificidades do subsistema é constante e reflete diretamente na qualidade da 
assistência prestada. 

Contemporaneamente a esses acontecimentos, o DSEI-L gerenciou a pactuação das ações 
complementares de saúde desenvolvidas por meio do convênio das prefeituras e Secretaria de Atenção a 
Saúde (SAS). Ocorreram diversas reuniões com secretários municipais de saúde e prefeitos, na tentativa de 
estabelecer uma rotina de trabalho entre as equipes dos dez municípios

1
 e a conveniada. Todavia, os 

representantes municipais não aceitaram a proposta e não apresentaram contraproposta. No ensejo de 
otimizar os trabalhos executados pelas EMSI, a FUNASA propôs a divisão da área em microrregiões a serem 
assumidas ou pelo município ou pela conveniada, dada a pactuação entre FUNASA e municípios. No entanto, 
até o momento somente os municípios de Uiramutã, Normandia e Boa Vista apresentaram suas propostas de 
trabalho dentro de suas respectivas microrregiões. É pertinente ainda ressaltar que a pactuação com o 
município de Pacaraima ainda não foi realizada devido a um conflito de aceitação que vem ocorrendo nas duas 
regiões inseridas nesse município: a região de São Marcos aceitou os termos da pactuação proposta pelo 
município. Porém, a região de Surumu não aceitou os termos propostos pela gestão municipal. 

O gerenciamento das EMSI subordinadas à SAS consistiu em grande desafio durante e após o 
período de pactuações. A rotina heterogênea de permanência em área dificulta a padronização das ações. 
Cada município atua sob estratégia própria que dificulta a padronização da escala de profissionais, gerando 
assistência pontual dentro do mês de atuação. Outro ponto frágil da pactuação com os municípios baseou-se 
na divisão das comunidades a serem atendidas pela prefeitura e pela conveniada, formando as microrregiões.  

Considerando a autonomia gerencial de cada município, tem-se, no DSEI-L, o desafio de buscar 
estratégias singulares para cada ente conveniado, criando um mosaico de atuações e o anseio de planejar 
ações de saúde para os povos indígenas de maneira uniforme no DSEI-L. É certo que estratégias de atuação 
foram planejadas e executadas durante o ano 2009. Todavia, é mister que o gerenciamento municipal das 
ações esteja em consonância com a FUNASA. 

 

DSEI-YANOMAMI 
 
As atividades de assistência à saúde no âmbito do DSEI-Yanomami em 2009 foram executadas por 

equipes multidisciplinares de saúde vinculadas aos convênios com as ONG‟s (DIOCESE e SECOYA) até o 
mês de junho. Diante da impossibilidade da renovação dos convênios ou assinatura de novos termos, e tendo 
em vista que a instituição habilitada no chamamento público nº 12/2009, não foi aceita pelo Controle Social 
Indígena, a FUNASA/Presidência convidou a Missão Evangélica Caiuá que assumiu as atividades em 17 de 
novembro de 2009, através da celebração de convênio. No intuito de manter as atividades de assistência a 
saúde em área indígena, durante esse período de transição os profissionais de saúde passaram a ser 
convidados pela FUNASA para atuar como colaboradores eventuais.   

Os dados de serviços prestados nos atendimentos, nos procedimentos, bem como os dados relativos 
à morbidade, natalidade, mortalidade são consolidados e transformados em informações epidemiológicas de 
modo a subsidiar as ações. 

Vários programas normatizados pelo Ministério da Saúde são trabalhados em programas 
específicos, tais como: Sistema de Informações da Saúde Indígena (SIASI), Sistema de Informações de 
Malária (SIVEP), bem como, planilhas da COMOA, vacinação, etc. 

O atendimento à saúde no DSEI-Y baseia-se na necessidade da presença contínua das equipes de 
saúde nos pólos-base e aldeias, a fim de garantir o desenvolvimento dos programas e a assistência 
permanente às comunidades. 

A  assistência nos pólos-base é mantida principalmente através da atuação de equipes de 
profissionais de saúde de nível médio (técnicos e auxiliares de enfermagem, microscopistas, agentes de 
combates de endemias, etc). Os profissionais de nível superior (médicos, enfermeiros e dentista) são 
responsáveis pela orientação, acompanhamento e supervisão dos profissionais de nível médio, em geral, de 
mais de um pólo-base. 

Em Roraima, os casos de maior complexidade ou de maior gravidade, que não podem ser resolvidos 
na área indígena, são removidos para a cidade de Boa Vista. Os casos mais graves são encaminhados 
diretamente para as unidades de pronto-atendimento (Hospital Infantil, Maternidade, Hospital Geral de 
Roraima, etc). Os casos que não são graves, mas que exigem maior complexidade para o seu diagnóstico, 
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são removidos para a Casa de Apoio a Saúde do Índio onde são assistidos ou encaminhados para outras 
unidades de referência para o atendimento especializado.  

No Amazonas, os pacientes da região do Rio Cauaburis são removidos para a (Casa de Saúde do 
Índio de São Gabriel da Cachoeira, Hospital de Guarnição e os casos de maior complexidade para a Casa 
de Apoio a Saúde do Índio de Boa Vista) que articula com os serviços de maior complexidade na região. Os 
pacientes provenientes das bacias do Marauiá, Padauiri e Demini são removidos para as casas de apoio de 
Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos e daí, caso necessário, para a Casa de Saúde do Índio de Manaus. 

O controle social passou a ter uma importância fundamental no acompanhamento das ações. Os 
conselheiros distritais tem participado ativamente nas instâncias de discussões e deliberações, ocorridas 
periodicamente em reuniões do Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI).  
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2.3. Programas e Ações sob a responsabilidade da unidade 

2.3.1. Relação de Programas e suas Principais Ações 

 

 
PROGRAMA: 1287 - Saneamento Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 Coordenação Regional de Roraima/ DIESP 

 
Execução Físico-financeira da Ação 
 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física      

- - - - - - 

- - - - - - 

Financeira      

- - - 522.894,67 522.894,67 100 

 
RESULTADOS DA AÇÃO 

 
Os recursos financeiros disponibilizados foram aplicados em saneamento,  principalmente nos 

sistemas de abastecimento de água, atendendo demandas junto a 10 comunidades indígenas para aquisição 
de materiais necessários para confecção e instalação de cloradores, além de treinamento de Agentes de 
Indígenas Saneamento visando atender as determinações da Portaria 518/2004 . Foi promovida também a 
capacitação de supervisores da DIESP/CORE-RR por técnico da CORE-AM e viabilizado o pagamento das 
diárias para as equipes de técnicos que atuam em campo. 

   
No final do exercício de 2009, ocorreu a posse de servidores concursados, sendo que sta Divisão foi 

contemplada com ingresso de uma bióloga que juntamente com uma bioquímica o quadro fomentaram o 
processo de implantação do laboratório para controle e análise da água produzida para estas comunidades. 
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Ação: 4641 - Publicidade de Utilidade Pública 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade 

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

Descrição 

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

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional 
da Ação 

Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha 

Unidade Executora Coordenação Regional de Roraima/ ASCOM 

Execução Físico – financeira da Ação 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado % 

Física      

      

      

Financeira      

- - - 59.996,00 59.996,00 100 
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Ação: 7684 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos 

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 

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

Descrição 

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

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional 
da Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional de Roraima/ DIESP 

Execução Físico – financeira das Ações 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física      

Elaboração de 
projetos de 
Sistemas 
alternativos de 
abastecimento 
d‟água e 
melhorias 
sanitárias 
domiciliares 

Projeto 
elaborado 

Unidade 36 36 100 

Realizar visita de 
levantamento de 
campo 

Visita 
realizada 

Unidade 36 36 100 

Acompanhamento 
de obras do 
exercício anterior 

Visita 
realizada 

Unidade 42 38 90,48 

Beneficiar 36 
aldeias com 
saneamento 
básico para 
controle e 
prevenção de 
agravos 

Aldeia 
beneficiada 

Unidade 36 3 8,33 
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Implantação de 
sistema de 
abastecimento de 
água em 
comunidades 
indígenas 

Sistema 
implantado 

Unidade 36 2 5,56 

Elaboração de 
PBS, orçamento e 
especificações 

PBS 
elaborado 

Unidade 36 36 100 

Realizar visitas e 
fiscalização de 
obras e 
recebimento final 
de obra de 
engenharia 

Visita 
realizada 

Unidade 180 180 100 

Realizar visita de 
manutenção nos 
sistemas 
alternativos de 
abastecimento de 
água em 
funcionamento 

Visita 
realizada 

Unidade 1.728 1.728 100 

Financeira      

   3.836.226,00 3.836.226,00 58,12 

RESULTADOS DA AÇÃO 

Durante o exercício 2009 a CORE-RR/DIESP promoveu ações voltadas a atender a Portaria 1541 de 
dezembro de 2007 e também ao plano distrital do triênio 2008 a 2010.  Nesse período foram contempladas 36 
comunidades com sistemas de abastecimento d‟água simplificado completos.  Foi elaborado PBS e 
encaminhado para licitação e realizadas as visitas técnicas para definição dos locais de construção dos 
sistemas.  

No mesmo período foram supervisionadas obras contratadas do exercício 2008 e aos demais sistemas 
já implantados promovendo assim, os devidos ajustes e reparos com objetivo de manter a regularidade da 
operação do sistema. 

Cumpre lembrar que a ativa participação do profissional de engenharia nas atividades de 
acompanhamento/fiscalização, garante aos empreendimentos, os pressupostos básicos da Economicidade, 
Viabilidade Técnica, observância ao estrito cumprimento do objeto e, sobretudo o pronto atendimento ao 
interesse coletivo. 
 
 Na área de gestão a maior dificuldade enfrentada diz respeito a falta de servidores (Administrativo) 
compondo o quadro efetivo da instituição. A contratação de pessoal, por meio de contrato de terceirização, 
minimizou os efeitos de carência de servidores. 
 

Não podemos deixar de ressaltar o número reduzido de engenheiros para acompanhamento e 
supervisão das ações, sejam elas de execução direta ou de convênios. No final do exercício houve o ingresso 
de dois novos engenheiros aprovados em concurso público, contudo sem experiência. 

 

 



Página 24/109 

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

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 

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

Descrição 

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

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional 
da Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional de Roraima/ DIESP 

Execução Físico – financeira das Ações 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física      

Apoio técnico para 
atender 7 escolas 
públicas rurais com 
sistema de 
abastecimento de 
água e instalações 
hidrosanitárias 

Escola 
atendida 

Unidade 7 7 100 

Realizar visita 
preliminar 

Visita 
realizada 

Unidade 7 7 100 

Realizar visita de 
acompanhamento 
de convênio 

Visita 
realizada 

Unidade 21 21 100 

Analisar projeto 
Projeto 

analisado 
Unidade 7 7 100 

Aprovar projetos 
Projeto 

aprovado 
Unidade 7 7 100 

Financeira      

   8.250,00 8.250,00 100 
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RESULTADOS DA AÇÃO 
 
 

 O programa água na escola, operacionalizado pela FUNASA visa promover o desenvolvimento das 
ações de saneamento nas escolas previamente selecionadas por critérios de elegibilidade e prioridade. 
 

O processo inicia-se com o cadastramento do projeto/plano de trabalho no SIGOB em seguida a 
FUNASA em Brasília efetua o enquadramento do projeto via sistema liberando para análise técnica do 
profissional engenheiro devidamente designado na regional, na seqüência este analista providencia a visita 
preliminar, emite parecer técnico no sistema aprovando ou não o material analisado. 

 
Nesta sistemática, a coordenação regional através de sua divisão de engenharia cumpriu todas as 

etapas de sua responsabilidade, os projetos não aprovados são de responsabilidade dos proponentes que não 
atenderam as orientações nos pareceres técnicos, sendo desta forma considerado 100% o desempenho da 
ação pela FUNASA. 

 
Neste contexto, observa-se que as maiores dificuldades encontradas por parte dos municípios são 

decorrentes da falta de profissionais para elaboração dos projetos, falta de documento que comprove a 
titularidade do terreno objeto da ação, outorga de uso da água e licenciamentos ambientais. 
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PROGRAMA: 0122 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de programa Finalístico 

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

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

Gerente do programa Leodegar da Cunha Tiscoski 

Responsável pelo programa 
no âmbito da UJ 

José Raimundo Machado dos Santos 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para 
avaliação do programa 

  

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

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

 (%) 

Física      

- - - - - - 

Financeira      

- - - 2.179.284,91 2.179.284,91 100 

RESULTADOS DA AÇÃO 

 O programa água e esgoto, operacionalizado pela FUNASA visa promover o desenvolvimento das 
ações de saneamento ambiental, controle de doenças e agravos nos municípios, previamente selecionadas por 
critérios de elegibilidade e prioridade. 
 

O processo inicia-se com o cadastramento do projeto/plano de trabalho no SIGOB em seguida a 
FUNASA em Brasília efetua o enquadramento do projeto via sistema liberando para análise técnica do 
profissional engenheiro devidamente designado na regional, na seqüência este analista providencia a visita 
preliminar, emite parecer técnico no sistema aprovando ou não o material analisando. 

 
Nesta sistemática, a coordenação regional através de sua divisão de engenharia cumpriu todas as 

etapas de sua responsabilidade, os projetos não aprovados são de responsabilidade dos proponentes que não 
atenderam as orientações nos pareceres técnicos, sendo desta forma considerado 100% o desempenho da 
ação pela FUNASA. 

Ação: 2272 - Gestão e Administração do Programa 

Tipo da Ação Projeto 

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

Descrição 

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

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da 
Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional de Roraima - DIESP 
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Neste contexto, observa-se que as maiores dificuldades encontradas por parte dos municípios são 

decorrentes da falta de profissionais para elaboração dos projetos, falta de documento que comprove a 
titularidade do terreno objeto da ação, outorga de uso da água e licenciamentos ambientais. 

 
No decorrer do exercício de 2009, diversas ações foram desenvolvidas pela equipe da divisão de 

engenharia, dentre elas, visitas técnicas para fiscalização das obras de sistemas de abastecimento nas 
comunidades indígenas, beneficiadas nos contratos de 2008 e 2009. Vistoria e manutenção dos equipamentos 
além da substituição dos danificados, reparos elétricos e outros necessários ao bom desempenho do 
abastecimento de água. Neste período deu-se inicio aos trabalhos de georeferenciamento das aldeias visando 
alimentar o sistema de informação GEOSI. Dentre outras ações destaca-se o inicio dos trabalhos de 
georeferenciamento das aldeias visando alimentar o sistema de informação GEOSI, o retorno da supervisão 
aos Aisan‟s, ausente há dois anos do processo. 
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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 Coordenação Regional de Roraima - ASCOM 
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Execução Físico-financeira da Ação 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física      

      

      

Financeira      

  Unidade 48.578,37 48.578,37 100% 
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Ação: 7652 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos  

Tipo da Ação Projeto 

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

Descrição 

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

Unidade Responsável pelas 
Decisões Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional da Ação José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional de Roraima - DIESP 

Execução físico- financeira da Ação 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física      

Realizar visitas 
preliminares 

Visita 
realizada 

Unidade 11 11 100 

Aprovar projetos 
Projeto 

aprovado 
Unidade 11 11 100 

Analisar projeto 
Projeto 

analisado 
Unidade 11 11 100 

Acompanhar 
convênios de 
exercícios 
anteriores 

Convênio 
acompanhado 

Unidade 10 10 100 

Apoio técnico para 
beneficiar 100 
famílias com a 
implantação de 
MSD, para 
prevenção de 
agravos 

Família 
beneficiada 

Unidade 100 100 100 

Realizar visitas de 
acompanhamento 

Visita 
realizada 

Unidade 33 33 100 
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Financeira      

   16.000,00 16.000,00 100 

RESULTADOS DA AÇÃO 

O programa de melhorias sanitárias domiciliares operacionalizado pela FUNASA visa promover o 
desenvolvimento das ações de saneamento, com prevenção de doenças e agravos em domicílios de 
municípios previamente selecionadas por critérios de elegibilidade e prioridade. 

O processo inicia-se com o cadastramento do projeto/plano de trabalho no SIGOB em seguida a 
FUNASA em Brasília efetua o enquadramento do projeto via sistema liberando para análise técnica do 
profissional engenheiro devidamente designado na regional, na seqüência este  analista providencia a visita 
preliminar, emite parecer técnico no sistema aprovando ou não o material analisando. 

 
Nesta sistemática, a coordenação regional através de sua divisão de engenharia cumpriu todas as 

etapas de sua responsabilidade, os projetos não aprovados são de responsabilidade dos proponentes que não 
atenderam as orientações nos pareceres técnicos, sendo desta forma considerado 100% o desempenho da 
ação pela FUNASA. 

 
Neste contexto, observa-se que as maiores dificuldades encontradas por parte dos municípios são 

decorrentes da falta de profissionais para elaboração dos projetos, falta de documento que comprove a 
titularidade do terreno objeto da ação, outorga de uso da água e licenciamentos ambientais. 
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Ação: 10GD – Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em 
Municípios de até 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões 
Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) 

Tipo da Ação Projeto 

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

Descrição 

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

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional 
da Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional de Roraima – DIESP 

Execução Físico-financeira da Ação 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física      

Realizar visitas 
preliminares 

Visita 
realizada 

Unidade 27 27 100 

Aprovar projetos 
Projeto 

aprovado 
Unidade 27 27 100 

Analisar projeto 
Projeto 

analisado 
Unidade 27 27 100 

Acompanhar 
convênios de 
exercícios 
anteriores a 2008 

Convênio 
acompanhado 

Unidade 5 5 100 

Apoio técnico para 
beneficiar 875 
famílias com a 
implantação e 
melhorias de 
sistemas públicos 
de abastecimento 
de água. 

Família 
beneficiada 

Unidade 875 875 100 

Realizar visitas de 
acompanhamento 

Visita 
realizada 

Unidade 81 81 100 

Financeira      
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 Família Benefic Unidade 10.000,00 10.000,00 100 

RESULTADOS DA AÇÃO 

O programa de implantação e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água 
operacionalizado pela FUNASA visa promover o desenvolvimento das ações de saneamento, com prevenção e 
controle de doenças e agravos em domicílios  e estabelecimentos coletivos de municípios previamente 
selecionadas por critérios de elegibilidade e prioridade. 

 
O processo inicia-se com o cadastramento do projeto/plano de trabalho no SIGOB em seguida a 

FUNASA em Brasília efetua o enquadramento do projeto via sistema liberando para análise técnica do 
profissional engenheiro devidamente designado na regional, na seqüência este  analista providencia a visita 
preliminar, emite parecer técnico no sistema aprovando ou não o material analisando. 

 
Nesta sistemática, a coordenação regional através de sua divisão de engenharia cumpriu todas as 

etapas de sua responsabilidade, os projetos não aprovados são de responsabilidade dos proponentes que não 
atenderam as orientações nos pareceres técnicos, sendo desta forma considerado 100% o desempenho da 
ação pela FUNASA. 

 
Neste contexto, observa-se que as maiores dificuldades encontradas por parte dos municípios são 

decorrentes da falta de profissionais para elaboração dos projetos, falta de documento que comprove a 
titularidade do terreno objeto da ação, outorga de uso da água e licenciamentos ambientais. 
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Execução Físico Financeira da Ação 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física      

Realizar visitas de 
acompanhamento de 
convênio 

Visita 
realizada 

Unidade 42 42 100 

Aprovar projetos 
Projeto 

aprovado 
Unidade 14 14 100 

Analisar projeto 
Projeto 

analisado 
Unidade 14 14 100 

Acompanhar 
convênios de 
exercícios anteriores 
a 2008 

Convênio 
acompanhado 

Unidade 6 6 100 

Apoio técnico para 
beneficiar 350 
famílias com a 
implantação e 
melhorias de 
sistemas públicos de 
esgotamento 
sanitário 

Família 
beneficiada 

Unidade 350 350 100 

Realizar visitas 
preliminares 

Visita 
realizada 

Unidade 14 14 100 

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

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 

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

Descrição 

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

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional 
da Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional de Roraima – DIESP 
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Financeira      

   10.000,00 10.000,00 100 

 
RESULTADOS DA AÇÃO 

 
O programa de implantação e melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário 

operacionalizado pela FUNASA visa promover o desenvolvimento das ações de saneamento básico, com 
prevenção e controle de doenças e agravos em domicílios e estabelecimentos coletivos de municípios 
previamente selecionadas por critérios de elegibilidade e prioridade. 

 
O processo inicia-se com o cadastramento do projeto/plano de trabalho no SIGOB em seguida a 

FUNASA em Brasília efetua o enquadramento do projeto via sistema liberando para análise técnica do 
profissional engenheiro devidamente designado na regional, na seqüência este  analista providencia a visita 
preliminar, emite parecer técnico no sistema aprovando ou não o material analisando. 

 
Nesta sistemática, a coordenação regional através de sua divisão de engenharia cumpriu todas as 

etapas de sua responsabilidade, os projetos não aprovados são de responsabilidade dos proponentes que não 
atenderam as orientações nos pareceres técnicos, sendo desta forma considerado 100% o desempenho da 
ação pela FUNASA. 

 
Neste contexto, observa-se que as maiores dificuldades encontradas por parte dos municípios são 

decorrentes da falta de profissionais para elaboração dos projetos, falta de documento que comprove a 
titularidade do terreno objeto da ação, outorga de uso da água e licenciamentos ambientais. 



Página 37/109 

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

 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral Evitar enchentes e erosões nas áreas urbanas 

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

Gerente do programa João Reis Santana Filho 

Responsável pelo programa no 
âmbito da UJ 

José Raimundo Machado dos Santos 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para 
avaliação do programa 

  

Público-alvo (beneficiários) 
População urbana, especialmente a residente em municípios com 
áreas sujeitas à inundações periódicas. 
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Ação: 3883 - Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e 
Controle da Malária 

Tipo da Ação Projeto 

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

Descrição 

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

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador Nacional 
da Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional de Roraima – DIESP 

 
Execução físico- financeira da Ação 

 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física      

Realizar visitas de 
acompanhamento de 
convênio 

Visita 
realizada 

Unidade 36 36 100 

Aprovar projetos 
Projeto 

aprovado 
Unidade 12 12 100 

Analisar projeto 
Projeto 

analisado 
Unidade 12 12 100 

Acompanhar 
convênios de 
exercícios anteriores 
a 2008 

Convênio 
acompanha

do 
Unidade 6 6 100 

Apoio técnico para 
beneficiar 1.853 
famílias com a 
implantação e 
melhorias de 
serviços de 
drenagem e manejo 
ambiental para 
prevenção e controle 

Família 
beneficiada 

Unidade 1.853 1.853 100 
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da malária 

Realizar visitas 
preliminares 

Visita 
realizada 

Unidade 12 12 100 

Financeira      

   16.000,00 16.000,00 100 

 
RESULTADOS DA AÇÃO 

 
O programa de Drenagem urbana e controle de erosão marítima e fluvial operacionalizado pela 

FUNASA visa promover o desenvolvimento das ações de saneamento ambiental  e  controle de doenças 
vetoriais em municípios previamente selecionadas por critérios de elegibilidade e prioridade. 

 
O processo inicia-se com o cadastramento do projeto/plano de trabalho no SIGOB em seguida a 

FUNASA em Brasília efetua o enquadramento do projeto via sistema  liberando para análise técnica do 
profissional engenheiro devidamente designado na regional, na seqüência este  analista providencia a visita 
preliminar, emite parecer técnico no sistema aprovando ou não o material analisando. 

 
Nesta sistemática, a coordenação regional através de sua divisão de engenharia cumpriu todas as 

etapas de sua responsabilidade, os projetos não aprovados são de responsabilidade dos proponentes que não 
atenderam as orientações nos pareceres técnicos, sendo desta forma considerando 100% o desempenho da 
ação pela FUNASA. 

 
Neste contexto, observa-se que as maiores dificuldades encontradas por parte dos municípios são 

decorrentes da falta de profissionais para elaboração dos projetos, falta de documento que comprove a 
titularidade do terreno objeto da ação, outorga de uso da água e licenciamentos ambientais. 
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       PROGRAMA: 0150 – Proteção e Promoção dos Povos Indígenas 

 

 

Tipo de programa Finalístico 

Objetivo geral Reorganizar e fortalecer o sistema nacional de política indigenista 

Objetivos específicos  

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

Gerente do programa Márcio Augusto Freitas de Meira 

Responsável pelo programa 
no âmbito da UJ 

Wanderley Guenka 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para a 
avaliação do programa 

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

 Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na população indígena 
(1/100.000) 

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

Público-alvo (beneficiários) Sociedades Indígenas 
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Ação: 2272 - Gestão e Administração do Programa 

Tipo da Ação Atividade 

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

Descrição 

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

Unidade 
Responsável pelas 
Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador 
Nacional da Ação 

Wanderley Guenka 

Unidade Executora Departamento de Saúde Indígena – DESAI 

 
 

Execução Físico-financeira da Ação 
 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperad

o (%) 

Física      

- - - - - - 

Financeira      

DSEI Leste - - 483.747,56 483.747,56 100 

DSEI Yanomami - - 1.694.384,5
7 

1.694.384,57 100 

CASAI - - 247.292,89 247.292,89 100 

TOTAL - - 2.425.425,02 2.425.425,02 100 

RESULTADO DA AÇÃO 

Os recursos descentralizados para esta ação se destinaram as despesas que compreendem: serviços 
administrativos; manutenção e uso da frota veicular própria; manutenção e conservação de imóveis; despesas 
com vigilância predial, água, luz, serviços postais e telefônicos; materiais de expedientes e demais atividades 
meio necessárias a gestão e administração do programa. 
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Ação: 3869 - Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena. 

Tipo da Ação Projeto 

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

Descrição 

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

Unidade 
Responsável pelas 
Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador 
Nacional da Ação 

Wanderley Guenka 

Unidade Executora Departamento de Saúde Indígena – DESAI 

Execução Físico-financeira da Ação 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física      

- - - - - - 

Financeira      

DSEI Leste - - 989.737,88 989.737,88 100 

DSEI Yanomami - - 511.811,62 511.811,62 100 

TOTAL - - 1.501.549,50 1.501.549,50 100 

RESULTADO DA AÇÃO 

Os recursos destinados para esta ação foram aplicados na aquisição de material permanente para 
atender as necessidades dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, conforme demonstrado abaixo. 

MATERIAL PERMANENTE - PREGÃO 32/2009 

      Item Descrição Unidade Qtd V. Unt. Total 

1 APARELHO DE DVD  Und. 5 R$ 171,00 R$ 855,00 

2 APARELHO DE TELEFONE Und. 25 R$ 27,80 R$ 695,00 

3 APOIO ORTOPÉDICO TIPO CUNHA  Und. 3 R$ 65,00 R$ 195,00 

4 
ARMÁRIO 2 PORTAS, 1 VÃO ABERTO,  2 
DIVISÓRIAS E  9 PRATELEIRAS 

Und. 
5 R$ 849,99 R$ 4.249,95 

5 ARMÁRIO FECHADO  Und. 4 R$ 578,00 R$ 2.312,00 

6 ARQUIVO Und. 3 R$ 465,00 R$ 1.395,00 

7 
ARMÁRIO ESTANTE COM 2 PORTAS BAIXAS, 1 
DIVISÓRIA, 4 PRATELEIRAS E 2 PORTAS DE 

Und. 
20 R$ 768,00 R$ 15.360,00 
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VIDRO   

8 ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS Und. 29 R$ 397,00 R$ 11.513,00 

9 ASPIRADOR Und. 4 R$ 55,91 R$ 223,64 

10 ATOMIZADOR COSTAL MOTORIZADO  Und. 56 R$ 1.548,99 R$ 86.743,44 

11 
AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 60 LITROS 
COM CÂMARA EM AÇO INOX. 

Und. 
1 R$ 6.199,00 R$ 6.199,00 

12 AUTOCLAVE ODONTOLOGICO  Und. 15 R$ 1.950,00 R$ 29.250,00 

13 
BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL COM 
REGUA. 

Und. 
4 R$ 878,00 R$ 3.512,00 

14 BALANÇA DIGITAL Und. 3 R$ 1.089,00 R$ 3.267,00 

15 BALANÇO ORTOPÉDICO PROPRIOCEPTIVO Und. 1 R$ 339,00 R$ 339,00 

16 BANCO GIRATÓRIO Und. 4 R$ 260,00 R$ 1.040,00 

17 BARCO DE ALUMINIO Und. 13 R$ 4.275,00 R$ 55.575,00 

18 BEBEDOURO Und. 7 R$ 408,00 R$ 2.856,00 

19 BEBEDOURO INDUSTRIAL   2 R$ 2.248,98 R$ 4.497,96 

20 BICICLETA ERGOMÉTRICA Und. 1 R$ 725,00 R$ 725,00 

21 BOMBA ASPERSORA MANUAL Und. 49 R$ 980,00 R$ 48.020,00 

22 BOMBA D’ÁGUA SUBMERSA Und. 3 R$ 600,00 R$ 1.800,00 

23 BOTIJÃO GÁS 13 KG Und. 11 R$ 110,05 R$ 1.210,55 

24 CADEIRA DE BANHO Und. 4 R$ 544,90 R$ 2.179,60 

25 CADEIRA DE RODAS ADULTO Und. 10 R$ 224,00 R$ 2.240,00 

26 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA Und. 15 R$ 146,94 R$ 2.204,10 

27 
CADEIRA PARA DIGITADOR FIXA SEM 
RODIZIOS 

Und. 
20 R$ 147,50 R$ 2.950,00 

28 CADEIRA PARA DIGITADOR GIRATÓRIA  Und. 45 R$ 228,50 R$ 10.282,50 

29 CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATÓRIA Und. 16 R$ 248,50 R$ 3.976,00 

30 CÂMERA DIGITAL 8.1 MEGAPIXEL Und. 6 R$ 664,00 R$ 3.984,00 

31 CENTRAL DE AR  Und. 21 R$ 1.790,00 R$ 37.590,00 

32 CENTRAL DE AR  Und. 19 R$ 3.500,00 R$ 66.500,00 

33 CENTRAL DE AR Und. 10 R$ 1.240,00 R$ 12.400,00 

34 CENTRAL DE AR Und. 1 R$ 2.790,00 R$ 2.790,00 

35 CENTRÍFUGA BABY  Und. 2 R$ 3.800,00 R$ 7.600,00 

36 CILINDRO DE 0² de 1 M³  tipo G Und. 15 R$ 940,00 R$ 14.100,00 

37 CILINDRO DE  0² DE 3,5 M³ tipo Q Und. 10 R$ 1.210,00 R$ 12.100,00 

38 CILNIDRO DE 0² DE 7M³  tipo K Und. 10 R$ 1.792,00 R$ 17.920,00 

39 COAGULÔMETRO DE BANCADA Und. 1 R$ 1.849,00 R$ 1.849,00 

40 COLETE SALVA VIDAS 150 KG Und. 61 R$ 60,00 R$ 3.660,00 

41 COLETE SALVA VIDAS 90 KG Und. 30 R$ 38,00 R$ 1.140,00 

42 COLETOR DE LIXO Und. 8 R$ 69,95 R$ 559,60 

43 COMPRESSOR DE AR. Und. 2 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 

44 COMPRESSOR ODONTOLOGICO Und. 7 R$ 1.464,00 R$ 10.248,00 

45 COMPUTADOR Und. 36 R$ 1.749,00 R$ 62.964,00 

46 CONJUNTO EM “L” COM 03 (TRÊS) GAVETAS Und. 4 R$ 790,00 R$ 3.160,00 

47 CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO FIXO Und. 2 R$ 5.999,00 R$ 11.998,00 

48 CONTROLADOR DE CARGA Und. 114 R$ 155,00 R$ 17.670,00 

49 DESTILADOR Und. 3 R$ 1.995,00 R$ 5.985,00 

50 DETECTOR ULTRASSONICO (FETAL) Und. 4 R$ 300,00 R$ 1.200,00 

51 DISCO PROPRIOCEPTIVO CIRCULAR  Und. 1 R$ 114,00 R$ 114,00 
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52 DIVÃ MACA Und. 1 R$ 320,00 R$ 320,00 

53 ESFIGMOMANÔMETRO+ESTETOSCOPIO Und. 70 R$ 50,00 R$ 3.500,00 

54 
ESTAÇÃO DE TRABALHO DISPOSTOS EM “X” 
COM 04 LUGARES 

Und. 
20 R$ 2.397,98 R$ 47.959,60 

55 
ESTAÇÃO DE TRABALHO DISPOSTOS EM “X” 
COM 04 LUGARES 

Und. 
3 R$ 2.399,98 R$ 7.199,94 

56 
ESTAÇÃO DE TRABALHO DISPOSTOS EM “X” 
COM 04 LUGARES 

  
2 R$ 2.249,98 R$ 4.499,96 

57 ESTANTE EM AÇO Und. 147 R$ 120,00 R$ 17.640,00 

58 ESTUFA DE ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM   Und. 3 R$ 1.420,00 R$ 4.260,00 

59 ESTETOSCOPIO   60 R$ 3,70 R$ 222,00 

60 ESTUFA Und. 1 R$ 530,00 R$ 530,00 

61 FLUXOMETRO/MANOMETRO ACOPLADO  Und. 54 R$ 109,00 R$ 5.886,00 

62 FOGÃO A GÁS 02 BOCAS Und. 31 R$ 285,00 R$ 8.835,00 

63 FOGÃO A GÁS 04 BOCAS  Und. 33 R$ 464,00 R$ 15.312,00 

64 FORNO DE BIER Und. 1 R$ 450,00 R$ 450,00 

65 FOTÔMETRO DE CHAMA DIGITAL NA/K Und. 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

66 FOTOPOLIMERIZADOR Und. 2 R$ 519,00 R$ 1.038,00 

67 FREEZER 300Litros Und. 5 R$ 1.049,00 R$ 5.245,00 

68 FREEZER 510 litros Und. 5 R$ 1.595,00 R$ 7.975,00 

69 FRIGOBAR  Und. 15 R$ 606,00 R$ 9.090,00 

70 FURADEIRA DE IMPACTO Und. 1 R$ 1.099,99 R$ 1.099,99 

71 GABINETE ODONTOLÓGICO COMPLETO Und. 1 R$ 7.300,00 R$ 7.300,00 

72 GELADEIRA Und. 9 R$ 1.300,00 R$ 11.700,00 

73 GPS Und. 5 R$ 1.789,98 R$ 8.949,90 

74 
GRUPO GERADOR 12 KVA 

Und. 
20 R$ 8.000,00 

R$ 
160.000,00 

75 
GRUPO GERADOR A DIESEL 

Und. 
40 R$ 4.822,50 

R$ 
192.900,00 

76 GRUPO GERADOR PORTATIL  Und. 10 R$ 1.540,00 R$ 15.400,00 

77 GRUPO GERADOR PORTATIL  Und. 20 R$ 1.600,00 R$ 32.000,00 

78 INVERSOR DE CARGA 3000W Und. 69 R$ 530,00 R$ 36.570,00 

79 LONGARINA TIPO DIRETOR FIXA 2 LUGARES Und. 14 R$ 414,00 R$ 5.796,00 

80 LONGARINA TIPO DIRETOR FIXA 3 LUGARES Und. 30 R$ 615,85 R$ 18.475,50 

81 MACA PORTÁTIL Und. 15 R$ 202,99 R$ 3.044,85 

82 MOTOR DE POPA 15 HP   15 R$ 5.000,00 R$ 75.000,00 

83 MANÔMETRO P/ OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO Und. 10 R$ 128,00 R$ 1.280,00 

84 MESA Und. 14 R$ 478,00 R$ 6.692,00 

85 MESA EM AÇO Und. 23 R$ 517,99 R$ 11.913,77 

86 MICROSCOPIO BINOCULAR Und. 30 R$ 1.179,99 R$ 35.399,70 

87 MOTOR BOMBA D’ÁGUA Und. 15 R$ 460,00 R$ 6.900,00 

88 MOTOR C/ RABETA Und. 15 R$ 780,00 R$ 11.700,00 

89 MOTOR DE POPA 08 HP Und. 6 R$ 4.450,00 R$ 26.700,00 

90 MOTOR DE POPA 15 HP Und. 7 R$ 5.688,00 R$ 39.816,00 

91 MOTOR SERRA  Und. 3 R$ 1.350,00 R$ 4.050,00 

92 MOTOR SERRA  Und. 11 R$ 2.290,00 R$ 25.190,00 

93 MULETA AXILAR TAMANHO M Par 10 R$ 65,00 R$ 650,00 

94 MULETA AXILAR TAMANHO P Par 10 R$ 65,00 R$ 650,00 
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95 MULETA CANADENSE Par 10 R$ 70,00 R$ 700,00 

96 MULETA INFANTIL  Par 10 R$ 87,00 R$ 870,00 

97 NEBULIZADOR  Und. 41 R$ 830,00 R$ 34.030,00 

98 NOBREAK  Und. 106 R$ 296,00 R$ 31.376,00 

99 ONDAS CURTAS Und. 1 R$ 2.349,99 R$ 2.349,99 

100 PLAINA 1805N Und. 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

101 
POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE COM 
BRAÇO 

Und. 
3 R$ 268,99 R$ 806,97 

102 
POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE 
ESPALDA EXTRA COM BRAÇO 

Und. 
5 R$ 279,50 R$ 1.397,50 

103 PROJETOR MULTIMIDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Und. 4 R$ 1.980,00 R$ 7.920,00 

104 SOFANETE PARA 03 (TRÊS) LUGARES Und. 6 R$ 880,00 R$ 5.280,00 

105 SUPORTE PARA SORO. Und. 30 R$ 82,00 R$ 2.460,00 

106 
RÁDIO TRANSCEPTOR 

Und. 
88 R$ 1.800,00 

R$ 
158.400,00 

107 RÁDIO TRANSCEPTOR   20 R$ 2.180,00 R$ 43.600,00 

108 REFRIGERADOR À GÁS Und. 10 R$ 1.870,00 R$ 18.700,00 

109 SERRA MÁRMORE 4107R   Und. 1 R$ 329,00 R$ 329,00 

110 SUPORTE PARA BRAÇO Und. 3 R$ 84,99 R$ 254,97 

111 TELEVISÃO  Und. 8 R$ 929,98 R$ 7.439,84 

112 TENS/FES  Und. 1 R$ 529,80 R$ 529,80 

113 ULTRA SOM TERAPÊUTICO Und. 1 R$ 662,99 R$ 662,99 

114 VENTILADOR DE PAREDE Und. 40 R$ 127,89 R$ 5.115,60 
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Execução Físico-financeira da Ação 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física  DSEI 
Leste 

     

Manter a 
cobertura de 
acompanhament
o do Estado 
nutricional em 
41% das 
gestantes no 
DSEI Leste 

Gestantes 
acompanhadas 

Porcentagem 41 10,5 25,6 

Alcançar a 
cobertura de 
acompanhament
o do estado 
nutricional em 
20% das crianças 
menores de 05 
anos no DSEI 
Leste 

Crianças 
menores de        

5 anos 
acompanhadas 

Porcentagem 20 09 45 

Física DSEI 
Yanomami 

     

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

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade Combater a desnutrição na população indígena 

Descrição 

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

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador Nacional 
da Ação 

Wanderley Guenka 

Unidade Executora Coordenação Regional de Roraima – DSEI – Leste/ DSEI -Yanomami 
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Alcançar a 
cobertura do 
estado nutricional 
em 40% das 
gestantes no 
DSEI Yanomami 

Gestantes 
acompanhadas 

Porcentagem 40 32,8 81,9 

Alcançar a 
cobertura de 
acompanhament
o do estado 
nutricional em 
50% das crianças 
menores de 05 
anos no DSEI 
Yanomami 

Crianças 
menores de        

5 anos 
acompanhadas 

Porcentagem 50 50,6 101,2 

Financeira      

DSEI –Leste - - - - - 

DSEI-Yanomami - - 24.992,33 24.992,33 100 

TOTAL   24.992,33 24.992,33 100 

 

RESULTADOS 

 

DSEI-LESTE 

 

As metas: Manter a cobertura de acompanhamento do Estado nutricional em 41% das gestantes no 

DSEI Leste e Alcançar a cobertura de acompanhamento do estado nutricional em 20% das crianças menores 

de 05 anos no DSEI Leste não foram alcançadas. De janeiro a junho de 2009 não houve acompanhamento do 

estado nutricional de gestantes e crianças menores de 05 anos, pois os profissionais ainda não haviam sido 

treinados para tal função e ainda não havia responsável técnico (RT) pelo programa de Vigilância Alimentar e 

Nutricional no DSEI. Após a contratação do RT em junho, iniciaram-se as atividades apenas na região onde 

havia atuação das equipes contratadas pela FUNASA como colaboradores eventuais.  

 

O baixo indicador atribui-se ao fato das equipes atuarem, até novembro de 2009, em sua maioria 

(85,7%), vinculadas às prefeituras, realizando visitas semanais nas comunidades, de acordo com o 

cronograma do município, o que fez com que as ações não tivessem continuidade, por falta de profissional 

constante e também por falta de estrutura e equipamentos necessários para o acompanhamento. Houve ainda 

interrupção das ações de saúde executadas pelas sete equipes que atuavam como colaboradores eventuais no 

mês de outubro e primeira quinzena de novembro de 2009, dado o vínculo de colaborador eventual se extinguir 

em 90 dias, o que acarretou na não execução das ações, e, consequentemente, na baixa cobertura de 

acompanhamento. A nova pactuação de assistência à saúde feita com os municípios e FUNASA e assinatura 

de convênio com Empresa terceirizada responsável pela contratação de recursos humanos foi realizada e 

começou a vigorar a partir da segunda quinzena de novembro. 

 

 Com a nova pactuação e contratação de equipes de saúde para atuar nas comunidades indígenas, 

houve considerável aumento na cobertura nos meses de novembro e dezembro. Porém, não suficiente para 

alcançar a meta anual. Há a necessidade de intensificar a assistência prestada às comunidades pelas equipes 

multidisciplinares de saúde indígena, sem que haja descontinuidade das ações. A melhoria da qualidade do 

serviço, através da compra de equipamentos necessários para o acompanhamento nutricional e do repasse 

das informações dos municípios para o DSEI influencia diretamente no aumento da cobertura das ações, o que 

também deve ser intensificado. 
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DSEI -YANOMAMI 

O Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional do DSEI Yanomami  permaneceu por 07 meses (maio 
a novembro de 2009) sem responsável técnico para consolidar as informações enviadas pelos pólos, após o 
término dos convênios com a Secoya e Diocese/RR, conveniadas responsáveis pela contratação de recursos 
humanos para atuar no DSEI Yanomami. Neste período, as ações de saúde foram executadas através de 
colaboradores eventuais, convidados pela FUNASA. Todavia, os dados referentes ao acompanhamento do 
estado nutricional de crianças menores de 05 anos estavam sendo coletados pelos enfermeiros responsáveis 
pela equipe multidisciplinar indígena de cada pólo base e enviados a sede do DSEI. 

 
Foi pactuado o acompanhamento do estado nutricional de 525 das 1.311 gestantes cadastradas no 

DSEI Yanomami, essa ação teve início a partir de abril após a capacitação dos profissionais que atuariam em 
área, atingindo 81,9% (430) da meta pactuada, porém esses profissionais pertenciam ao quadro de Recursos 
Humanos das conveniadas e quando convidados a trabalhar como colaboradores eventuais não aceitaram 
continuar desenvolvendo suas funções neste Distrito. Destacamos também os problemas acarretados pela 
dificuldade de acesso em algumas regiões, onde o meio de transporte utilizado (helicóptero) estava em 
processo licitatório, que teve como agravante uma decisão judicial que interrompeu o contrato vigente, o que 
inviabilizou as ações nessas comunidades. 

   
O acompanhamento do estado nutricional de crianças menores de 05 anos conseguiu alcançar a meta 

de 50%. Porém, sem a presença de responsável técnico pelo programa, os dados não foram analisados e 
retroalimentados no SISVAN, resultando na descontinuidade das ações de combate a doenças e agravos 
ocasionados por distúrbios nutricionais. Em novembro, após assinatura de um novo convênio, ocorreu o 
contrato da responsável técnica pelo Programa de Vigilância Alimentar e Nutricional que vem alimentando o 
SISVAN, com perspectiva de inserção e análise dos dados coletados no exercício de 2009, até o final do 
primeiro semestre de 2010. 

 
O Programa de Suplementação de Ferro foi implantado no Pólo-base de Auaris, após a capacitação 

dos profissionais no mês de setembro de 2009, promovida pela FUNASA/CORE-RR em parceria com o Núcleo 
de Ações Programáticas em Alimentação e Nutrição da Secretaria de Estado da Saúde enfocando Carências 
Nutricionais, como Anemia Ferropriva e Programa Nacional de Suplementação de Ferro em Áreas Indígenas, 
Desnutrição e Manejo de Desnutrido Grave e Carência de Tiamina e Beribéri. 
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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 

Coordenação Regional de Roraima – DSEI – Leste/ DSEI -Yanomami 

 
Execução Físico-financeira da Ação 

 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 

Alcançado/ 

Esperado 
(%) 

Física DSEI-L      

Atingir média de 2,0 
procedimentos 
odontológicos 
assistenciais básicos 
no DSEI-Leste 

Média de 
procedimento 

alcançada 
Unidade 2,0 0,44 22 

Alcançar 7.000 
escovações 
supervisionadas no 
DSEI-Leste 

Número de 
escovações 
realizadas 

Unidade 7.000 9.364 133,80 

      

Capacitar 
profissionais que 

Número de 
participação 
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atuam na área 
indígena do DSEI-
Leste 

em 
capacitação 

Unidade 90 81 90 

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

Eventos 
realizados 

Unidade 14 12 85,71 

Alcançar cobertura 
vacinal de 85% para 
tríplice viral em 
crianças de 1 a 4 
anos 

Percentual 
de cobertura 
alcançada 

Percentual 85 86,12 101,32 

Alcançar cobertura 
vacinal de 80% para 
pólio oral em 
crianças <1 ano 

Percentual 
de cobertura 
alcançado 

Percentual 80 56,51 70,6 

Alcançar cobertura 
vacinal de 85% para 
hepatite B em 
crianças de 1 a 4 
anos 

Percentual 
de cobertura 
alcançado 

Percentual 85 95,86 112,83 

Alcançar cobertura 
vacinal de 80% para 
tetravalentel em  
crianças menor de 1 
ano 

Percentual 
de cobertura 
alcançado 

Percentual 80 56,51 70,6 

Alcançar 65% de 
pessoas com 
esquema vacinal 
completo no DSEI- 

Percentual 
de cobertura 
alcançado 

Percentual 65 72,35 111,31 

Investigar 100% dos 
óbitos infantis no 
DSEI-Leste 

Óbito 
investigado 

Percentual 100 35,5 35,5 

Reduzir em 5% o 
CMI no DSEI-L 

CMI Percentual 26,3 37,3 (41,8) 

Garantir a 
disponibilização de 
exames 
citopatológicos 
cérvico-vaginais e de 
mama para mulheres 
de 10 a 49 anos 

Exames 
realizados 

Unidade 4.799 1.903 39,65 

Implantar o teste 
rápido para HIV nos 
34 pólos 

Pólo com TR 
implantado 

Unidade 34 22 64,71 

Monitorar e 
acompanhar as 
ações de controle 

Pólo-base 
monitorado 

Unidade 34 26 76,47 
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das DST/AIDS nos 
34 pólos-base 

Realizar ações 
educativas em 
DST/AIDS nos 34 
pólos-base 

Pólo-base 
com ação 
realizada 

Unidade 34 26 76,47 

Detectar 100% dos 
sintomáticos 
respiratórios nos 34 
pólos do DSEI-L 

Sintomáticos 
respiratórios 
detectados 

Unidade 250 197 78,8 

Implantar o progama 
de Hanseniase no 
DSEI-Leste 

Programa 
implantado 

Unidade 1 0 0 

Alcançar o 
percentual de 100% 
de cura dos casos de 
tuberculose 
diagnosticados no 
DSEI-L 

Cura 
registrada 

Percentual 100 60 60 

Implantar o 
Programa de Saúde 
Ocular e Controle do 
Tracoma em 9 pólos-
base do DSEI-Leste 

Pólo-base 
com 

programa 
implantado 

Unidade 9 9 100 

Implantar o Sistema 
de Controle de 
Estoque 
(SISCOESC) no 
DSEI-Leste 

Sistema 
implantado 

Unidade 1 1 100 

Implantar a vigilância 
das doenças/agravos 
transmitidas por 
vetores, 
hospedeiros, 
reservatórios e 
animais peçonhentos 
no DSEI-Leste 

Vigilância 
implantada 

Unidade 1 0 0 

Reduzir em 15% os 
casos de malária no 
DSEI-Leste 

Nº de Casos Unidade 642 1.062 (65,42) 

Beneficiar 41 aldeias 
com ações de 
educação em saúde 
e mobilização social 
na atenção integral a 
saúde dos povos 
indígenas 

Aldeia 
beneficiada 

Unidade 41 43 105 

Física DSEI 
Yanomami  

     

Alcançar cobertura Percentual Percentual 40 26,89 67,2 
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de 40% por 
escovação dental 
supervisionada 

de indivíduos 
com 
escovação 
supervisiona
da 

Atingir média de 2,0 
procedimentos 
odontológicos 
assistenciais básicos 
no DSEI-Y 

Média de 
procedimento 

alcançada 
Unidade 2 0,23 11,5 

Implantar o uso de 
gel de papaína como 
rotina no DSEI Y 

Ação 
implantada 

Unidade 1 0 0 

Alcançar cobertura 
de 35% por primeira 
consulta 
odontológica no 
DSEI Y 

Percentual 
de primeira 

consulta 
odontológica 

realizada 

Percentual 35 10,11 28,9 

Realizar capacitação 
para profissionais 
que atuam na saúde 
indígena no DSEI Y 

Número de 
participação 

em 
capacitação 

Unidade 250 251 100,4 

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

Eventos 
realizados 

Unidade 10 14 140 

Alcançar cobertura 
vacinal de 94% para 
tríplice viral e 
hepatite B em 
crianças de 1 a 4 
anos 

Percentual 
de cobertura 
alcançada 

Percentual 94 94,2 100,2 

Alcançar cobertura 
vacinal de 80% para 
pólio oral e 
tetravalente  em 
crianças <1 ano 

Percentual 
de cobertura 
alcançado 

Percentual 80 67,90 84,88 

Alcançar 73% de 
pessoas com 
esquema vacinal 
completo no DSEI 

Percentual 
de cobertura 
alcançado 

Percentual 73 73,7 100,96 

Reduzir o coeficiente 
de mortalidade infantil 
em 5% no DSEI Y 

CMI Percentual 108,3 101,6 93,81 

Investigar 30% dos 
óbitos infantis no 
DSEI Y 

Percentual 
de óbito 

investigado 
Percentual 30 23,4 78 
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Garantir a 
disponibilização de 
exames 
citopatológicos 
cérvico vaginais para 
as mulheres 
indígenas entre 10-
49 anos, no DSE Y 

Número de 
exames 

realizados 
Unidade 1.100 1.113 101 

Implantar teste rápido 
de HIV em 9 Pólos 
base do DSEI Y 

DSEI com 
teste rápido 
implantado 

Unidade 1 0 0 

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

Número de 
Pólos Base 
monitorado 

Unidade 37 37 100 

Realizar inquérito 
sorológico para 
hepatites virais nas 
comunidades 
prioritárias com 
suspeita de 
transmissão 

Número de 
comunidade 
com inquérito 

realizado 

Unidade 5 0 0 

Detectar 100% dos 
sintomáticos 
respiratórios no DSEI  

Número de 
sintomáticos 
respiratórios 
detectados 

Unidade 360 1.354 376,11 

Alcançar 95% de 
cura dos casos de 
Tuberculose 
diagnosticados no 
DSEI  

Percentual 
de cura 

registrada 
Percentual 95 95 100 

Implantar programa 
de Hanseníase no 
DSEI Y 

Programa 
implantado 

Unidade 1 0 0 

Manter a cobertura 
de 93% em 
oncocercose de 
pacientes elegíveis 
nas áreas endêmicas 
DSEI Y 

Percentual 
de cobertura 
alcançado 

Percentual 93 93,20 100,22 

Realizar inquérito 
entomológico nos 
Pólos base 
priorizados no DSEI  

Inquérito 
entomológico 

realizado 
Unidade 1 1 100 

Implantar o 
SISCOESC no DSEI  

Sistema 
implantado 

Unidade 1 1 100 

Reduzir 15% dos 
casos de malária no 
DSEI Y 

Nº de casos Unidade 4.375 4.201 96,02 



Página 54/109 

Estruturar núcleo de 
entomologia e 
zoonoses no DSEI Y 

Núcleo 
estruturado 

Unidade 1 1 100 

Implantar a 
vigilância das 
doenças/agravos 
transmitidos por 
vetores, 
hospedeiros, 
reservatórios e 
animais 
peçonhentos no 
DSEI Y 

Vigilância 
implantada 

Unidade 1 1 100 

Beneficiar 41 aldeias 
com ações de 
educação em saúde 
e mobilização social 
na atenção integral a 
saúde dos povos 
indígenas 

Aldeia 
beneficiada 

Unidade 15 93 620 

Financeira      

DSEI-Leste - - 7.810.795,93 7.810.795,93 100 

DSEI - Yanomami - - 15.043.620,58 15.043.620,58 100 

CASAI - - 3.485.779,02 3.485.779,02 100 

TOTAL - - 26.340.195,53 26.340.195,53 100 

 
RESULTADOS DSEI-LESTE 

SAUDE BUCAL 
 

Ao se projetar uma meta de execução anual de dois procedimentos odontológicos assistenciais básicos 
em média no âmbito do DSEI, parte-se do pressuposto que a assistência feita pelas equipes de saúde bucal 
dentro da área de abrangência do distrito esteja implantada de forma efetiva. Porém, até o término do convênio 
anterior, ocorrido em 31 de maio de 2009, o desenvolvimento das ações do Programa Saúde Bucal em área 
indígena ocorria por meio de três equipes formadas por cirurgião-dentista e auxiliar de consultório dentário que 
assistiam uma população de 36.660 indígenas, resultando numa razão de 12.220 usuários por equipe. De 
junho de 2009 à segunda quinzena de julho de 2009, a assistência odontológica não foi realizada devido à 
ausência de instituição conveniada para desenvolver as ações complementares em área. No mês de julho de 
2009, persistindo até 17 de novembro de 2009, duas equipes de saúde bucal desenvolveram as ações do 
Programa de Saúde Bucal sob a figura de colaborador eventual. Devido à assinatura do atual convênio, desde 
o mês de dezembro de 2009 a assistência passou a ser prestada por meio de 10 equipes de saúde bucal.  

 
De forma concomitante, houve atendimento feito pelas equipes dos municípios durante todo o período 

de 2009. Porém, se faz necessário informar que a rotina de trabalho, tanto dos profissionais dos municípios 
quanto dos profissionais do antigo convênio, não era de permanência mensal em área, o que gera um 
quantitativo de atendimento aquém do esperado para o período. 

 
É pertinente relatar que a meta de atingir 2 procedimentos odontológicos por pessoa foi anteriormente 

compreendida no âmbito gerencial do DSEI-L como a realização de dois procedimentos por pessoa atendida 
em primeira consulta odontológica. Devido a tal entendimento, a meta foi lançada no relatório passado como 
cumprida. Todavia, o cumprimento dessa meta é diretamente relacionado ao fator populacional, o que nos leva 
a uma meta física de 73.320 procedimentos realizados no ano. 
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Não obstante o reduzido número de profissionais, as ações coletivas de escovação dental 
supervisionada superaram em 33,8% a meta física estabelecida para o período. A multidisciplinaridade, 
associada ao fornecimento constante de insumos próprios para esta ação, fomentou o cumprimento da meta. 

 
CAPACITAÇÃO 

 
A realização de eventos de capacitação segue um procedimento metodológico próprio centrado na 

norma orientadora de capacitação, NOC. É essencial preconizar o planejamento dos eventos de capacitação 
com a confecção dos projetos necessários para iniciar o processo o quanto antes. Desta forma, é mister que os 
profissionais responsáveis pelos programas de saúde estejam aptos a desenvolver o projeto de capacitação e 
encaminhá-lo para apreciação do setor responsável.   

 
Devido ao não cumprimento da meta no ano 2009, foi diagnosticado carência na confecção dos 

projetos de capacitação. Uma vez que a qualificação dos profissionais que atuam nas ações de atenção à 
saúde indígena é diretamente comprometida em decorrência do processo de confecção dos projetos de 
capacitação, programou-se para os dias 10 e 11 de fevereiro de 2010 uma oficina de produção de projetos de 
capacitação, a ser realizada pelo Setor de Capacitações da Coordenação Regional da FUNASA em Roraima, 
SECAP/CORE-RR. O objetivo da oficina visa a preconizar o planejamento dos eventos de capacitação com a 
confecção dos projetos necessários para iniciar o processo o quanto antes, reduzindo o número de ajustes 
solicitados pelo órgão central. 
 
IMUNIZAÇÃO 
 

No período de janeiro a maio de 2009 a descontinuidade das entradas para vacinação culminou com a 
baixa cobertura. Todavia, com a presença dos colaboradores eventuais, os índices de cobertura vacinal têm se 
mantido em níveis satisfatórios, onde a frequência de visitas nas comunidades contribuiu significativamente 
para o aumento da cobertura. Embora na faixa etária de menores de ano nas vacinas Sabin e tetravalente, 
mesmo com um pequeno aumento, ainda não se conseguiu chegar num índice satisfatório. É esperado que 
dada a implantação das salas de vacinas nos pólos consiga-se um avanço semestral destes índices até que se 
atinja a meta de 80% de cobertura. 
 
SAÚDE DA CRIANÇA E DA MULHER 
 

O Comitê de Investigação de Óbitos Infantis e Fetais foi instituído no âmbito dos DSEI Leste e 
Yanomami, o que contribui para a morosidade na conclusão das investigações. Além desse fator, a 
periodicidade das reuniões (uma reunião ordinária mensal) e o atraso no envio das informações de óbito 
ocorrido nas comunidades dificultaram o encaminhamento das investigações pelo comitê. A constituição de um 
comitê de investigação exclusivo do DSEI-Leste, a melhora do fluxo de informações e a instituição de reuniões 
mensais com maior periodicidade podem influenciar na melhora do cumprimento da meta de investigação de 
100% dos óbitos infantis. 

 
A assistência a saúde da criança e da mulher realizada pelos profissionais do antigo convênio não era 

de permanência mensal em área, o que gerava constante descontinuidade das ações desenvolvidas, refletindo 
na qualidade da assistência prestada. Com o término do convênio, ocorreu a prestação de assistência por meio 
de colaboradores eventuais em determinadas regiões, permanecendo grande parcela da área sendo assistida 
apenas pelos profissionais das prefeituras. Este fato também refletiu na qualidade da assistência prestada. O 
conjunto desses fatores gerou o aumento do CMI e não alcance da meta de coleta de material para exame de 
PCCU. É pertinente referir que o fluxo de informações entre as prefeituras e a FUNASA é deficiente, levando à 
falta de notificação das ações prestadas. Com a assinatura do novo convênio, houve um aumento no número 
de profissionais contratados para atuar na assistência em área e o estabelecimento de rotina de permanência 
em área por período de 30 dias. Concomitantemente, ocorreram as novas pactuações de assistência a saúde 
realizadas pelos municípios. Partindo desse novo cenário, espera-se que haja melhora nas notificações das 
ações, nos indicadores de cobertura e coeficientes de mortalidades. 
 
DST/AIDS 
  

A equipe multidisciplinar de saúde indígena foi treinada nos meses de agosto e setembro de 2009, 
devido ao cronograma de atividades da Fundação Alfredo da Matta, instituição promotora do curso. 
Considerando que o treinamento ocorreu no segundo semestre, já se observa um reduzido tempo disponível 
para a execução das ações em área. Adicionalmente, tem-se a ausência de insumos que proporcionem a 
realização do teste rápido. O DSEI-L desenvolveu testagem para HIV em algumas regiões devido a 
articulações junto à Secretaria de Estado de Saúde de Roraima, que cedeu 308 kits. 
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Referente às ações de educação e controle das DST/AIDS em área, as atividades foram executadas 
nos pólos-base, exceto as regiões cujo acesso é aéreo.  
 
TUBERCULOSE E HANSENÍASE 
 

Os 197 sintomáticos respiratórios detectados no ano de 2009 ocorreram por meio de um levantamento 
realizado nos livros de controle de sintomáticos respiratórios durante o mês de dezembro. Além da análise dos 
livros, foi realizada busca ativa nas comunidades. Todavia, não obstante os esforços realizados, a meta não foi 
cumprida. 

  
Referente à cura dos casos diagnosticados, durante o ano de 2009 nove casos obtiveram cura de um 

total de 15 diagnósticos positivos para tuberculose. Tendo sido seis casos diagnosticados no segundo 
semestre do ano, os quais estão ainda submetidos ao tratamento quimioterápico com duração de seis meses. 

 
Quanto ao Programa de Hanseníase, não ocorreu a capacitação dos profissionais devido à indefinição 

do quadro de recursos humanos, de maio a novembro a atuação foi realizada por colaboradores eventuais. 
Uma vez que para se considerar implantado o Programa, necessita-se de equipe capacitada, conclui-se que o 
Programa de Hanseníase ainda não foi implantado no âmbito distrital. 
 
TRACOMA 
 

A meta foi atingida com a implantação do Programa nos pólos Araçá, Jatapuzinho, Pedra Branca, 
Caracanã, Malacacheta, Sorocaima II, Caraparu, Serra do Sol e Willimon. 
 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

O SISCOESC foi implantado no âmbito distrital. Necessitando para o ano 2010 a implementação do 
sistema por meio de aquisição de um microcomputador. 
 
VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
 

O DSEI-L contratou um profissional que atuará como responsável técnico pela vigilância ambiental. 
Todavia, o treinamento das equipes somente acontecerá no ano de 2010. Como uma das etapas para a 
implantação do programa é a capacitação da equipe, não se considera implantado o referido programa. 
 
MALÁRIA 
 

Durante o período de transição dos convênios entre maio e novembro de 2009, o quantitativo de 
profissionais atuando diretamente nas ações de malária constava de 12 funcionários, número que expressa 
uma redução de 93% no total de recursos humanos atuantes no combate e controle da malária, gerando um 
aumento significativo da incidência da malária em área indígena. 

 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
 

No exercício de 2009 foram realizadas palestras abordando assuntos pertinentes aos programas, tais 
como: DST/AIDS, Saúde da Mulher e da Criança, SISVAN, Beriberi, vigilância ambiental, saúde bucal. Além de 
uma Oficina de Educação em Saúde nas comunidades: Pium, Ponta das Serra, Manoá, Serra da Moça, 
Raposa e Bismarck, beneficiando um total de 8.409 indígenas. 

 
RESULTADOS DSEI YANOMAMI 

 
SAÚDE BUCAL 

 
O período de transição entre os convênios de saúde indígena o DSEI-Yanomami ocasionou a 

paralisação das ações individuais de saúde bucal que só retomaram de forma fragmentada através dos 
colaboradores eventuais. Em novembro de 2009, com a assinatura do convênio com a Missão Evangélica 
Caiuá, houve a contratação de odontólogos e auxiliares de cirurgião dentista (ACD) para o desenvolvimento 
das ações de saúde bucal. 

 
Os 35% de 1ª consulta realizada, equivale em média um total de 6.370 consultas odontológicas 

programáticas. Levando-se em consideração que em média uma Equipe de Saúde Bucal (ESB) realiza 12 
consultas programáticas por dia, que em 2010, segundo o cronograma cada ESB terá em média 120 dias de 
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atendimento e que teremos 06 equipes atuantes, isso significa que teremos um total de consultas 
programáticas em torno de 8.640 que equivale a pelo menos 47% ficando acima da meta estabelecida.  

 
A meta de alcançar 2,0 procedimentos odontológicos no distrito é estabelecida pelo DESAI para todos 

os 34 DSEI‟s. Cabe ressaltar que cada Distrito tem sua especificidade e o DSEI-Y é um distrito ímpar em 
relação as dificuldades logísticas e culturais quando comparados com vários outros. Para atingirmos o índice 
de 2 estipulado na meta teremos que realizar um total médio de 36.000 procedimentos individuais básicos 
durante o ano de 2010. Isto significa que cada ESB terá que realizar em média 6.067 procedimentos, levando 
em consideração a média de procedimento por pessoa atendida no DSEI-Y é em torno de 2,5 e que cada 
equipe atenderá em média 1.440 atendimentos, teremos um total de procedimentos individuais de 3.600 por 
ESB o que equivale a 59,33% abaixo da meta. 
 
CAPACITAÇÃO  
 

A FUNASA, por meio da Coordenação Regional de Roraima realizou treinamentos quais sejam: Salas 
de vacina para 47 profissionais de nível médio e superior; 28 profissionais capacitados em tratamento de 
tuberculose; Realização de Oficina de elaboração de material educativo sobre oncocercose com os Agentes 
Indígenas de Saúde (AIS) no Pólo base do Xitei; Treinamento e sensibilização de 35 profissionais para atuar 
em área indígena; Capacitação em teste rápido de HIV e Sífilis; Suplementação de ferro; Treinamento em 
vacina Rotavírus humano; Oficina de planejamento para 30 profissionais de saúde;  

 
Além de ter participado das Oficinas de Tuberculose, SISCOWEB, Planejamento de imunização, 

Treinamento no SIASI Influenza, realizados pelo DESAI/FUNASA. Bem como participar da Oficina de 
Tuberculose e Hepatite B realizadas pela SESAU/RR. 
 
IMUNIZAÇÃO 
 

A partir de maio/2009 toda a área de abrangência do Distrito ficou sob responsabilidade assistencial 
direta da FUNASA que devido o insuficiente número de profissionais de saúde, pertencente ao seu quadro 
funcional, as atenções à saúde ficaram sendo desenvolvidas por colaboradores eventuais, devido uma ação 
judicial que interrompeu o contrato de helicóptero algumas áreas, aquelas de difícil acesso, ficaram sem 
assistência no período, devido a impossibilidade da entrada dos profissionais para essas regiões. Outro fator 
relevante está na dificuldade de acondicionamento dos imunobiológicos tendo em vista que dos 37 Pólos-base 
há apenas 4 geladeiras fotovoltaicas para o acondicionamento desses imunos, ocasionando perdas pelo curto 
espaço de tempo da duração do gelo reciclável, não conseguindo realizar a busca dos faltosos, como também 
em algumas regiões com acesso fluvial, o período sazonal do nível dos rios prejudicou o desenvolvimento 
satisfatório da vacinação, pois o acesso s essas regiões varia no período de baixa dos rios, entre 5 a 10 dias 
de viagem. 
 
SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 
 

Houve uma implementação significativa nas atividades do Comitê de Investigação de Mortalidade 
Infantil DSEI Leste e Yanomami, realizando uma reunião mensal, além de 04 reuniões extraordinárias. Foram 
investigados 19 óbitos infantis, correspondendo a 23,4% do total de óbitos em menor de 1 ano, atualmente 
estão sendo coletadas informações de 41 óbitos infantis. A principal dificuldade refere-se a complexidade da 
abordagem do assunto junto a população indígena Yanomami, considerando os aspectos sócio culturais 
relativos a este evento. Com a contratação dos enfermeiros, a partir do convênio com a Missão Evangélica 
Caiuá, em novembro de 2009 esta Coordenação tem buscado orientar os profissionais em relação ao 
instrumento de coleta e os valores éticos e sócios culturais envolvidos nesse processo. As investigações de 
campo foram intensificadas e devem ser deliberadas pelo referido Comitê no exercício de 2010, devido às 
áreas remotas e de difícil acesso onde as informações são investigadas, dependo de helicóptero ou até dias de 
caminhada. Além do período de estiagem o que inviabilizou as visitas as comunidades de acesso fluvial, 
principalmente na região do Amazonas. 

 
Devido a uma redução de 18% dos números absolutos nos óbitos notificados principalmente os óbitos 

por infanticídio que reduziu em 14%, principal causa mortis entre os Yanomami. Houve redução de 58% das 
mortes por pneumonia, entretanto dos óbitos por diarréia devido principalmente ao surto no Pólo-base de 
Maturacá e relacionados principalmente a seca dos rios, qualidade da água potável e contaminação ambiental. 
Neste período a Core/RR envidou esforços para reverter o quadro, enviando para a região equipes 
multidisciplinares do DSEI Yanomami, com o apoio do município de São Gabriel da Cachoeira, reforçando a 
assistência prestada na comunidade. Investigação dos surtos; análise da água potável; avaliação sanitária; 
mobilização comunitária; acompanhamento e avaliação nutricional com inserção de suplemento alimentar em 
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crianças. Além dos trabalhos executados pela DIESP/RR com ações de para o provimento de água potável a 
comunidade, “desparasitação” em massa da comunidade e mutirão de limpeza envolvendo toda a equipe 
multidisciplinar e população. 

 
No que se refere a saúde da mulher ressaltamos o trabalho constante de sensibilização e educação em 

saúde, desenvolvido pelas equipes multidisciplinares de saúde como fator determinante para o alcance da 
meta em questão, uma vez que houve aumento na aceitação para a realização dos exames por parte das 
indígenas.    
 
DST/AIDS 
 

A implantação do teste rápido de HIV nos 9 Pólos-base pactuados dependia de uma parceria 
desenvolvida entre a FUNASA e a Fundação Alfredo da Mata, onde uma das etapas ocorreu em agosto com a 
capacitação de 25 profissionais de saúde, ocasionando um aumento no número de casos diagnosticados, 
porém as atividades não puderam ser desenvolvidas na integralidade por falta de insumos e kit‟s que seriam 
disponibilizados pela instituição parceira. 

 
A realização do inquérito sorológico das hepatites virais foi prejudicada devido a falta de insumos para 

a realização dos testes que deveria ter sido cedido pela Secretaria de Estado da Saúde de Roraima, o que não 
ocorreu apesar das inúmeras tentativas viabilizar os testes rápidos. 
 
TUBERCULOSE E HANSENÍASE 
 
 A meta pactuada foi de 2% da população total de Yanomami, que equivale a 360, tendo sido 
investigado 1.354 indígenas, superando a meta em 376,11 do pactuado. As áreas que apresentaram casos 
positivos de TB nos últimos 5 anos, tiveram suas ações priorizadas na identificação de sintomáticos 
respiratórios realizando busca ativa por meio de baciloscopia, realização de PPD e Raio X em área. Todos os 
casos investigados e detectados em área como na rede de média e alta complexidade foram acompanhados 
pela equipe multidisciplinar através do DOTS, prevenindo com isso o abandono dos tratamentos. 
  
 O Programa de hanseníase não foi implantado por não ter disponível no quaro de Recursos Humanos 
do Distrito Yanomami um profissional técnico para desenvolver as ações. Com a pactuação do convênio com a 
Missão Evangélica Caiuá já foi contratado o referido profissional. 
 
ONCOCERCOSE 
 

O programa de Oncocercose teve sua meta atingida devido ao apoio recebido da OEPA (Programa de 
Eliminação da Oncocercose nas Américas), cedendo horas vôo de helicóptero e recursos humanos durante o 
período de transição dos convênios da saúde indígena. 
 
MALÁRIA 
  

No primeiro semestre de 2009 foram registrados 1.495 casos e no segundo semestre 2.641 casos, 
incremento significativo devido a proliferação e intensificação das atividades de garimpo clandestino na área do 
DSEI Yanomami, em Roraima.Verificou-se um aumento de 152% nos casos de malária registrados na área do 
DSY em Roraima, em relação a 2008. Enquanto que na área do estado do Amazonas  (que concentrava 74% 
da malária do DSEI) ocorreu uma redução de 78% dos casos com a intensificação do controle integrado 
desenvolvido pela equipe de endemias do Distrito Yanomami. Houve diminuição de 80% dos casos de malária 
falciparum em 2009, o que reduziu significativamente o risco de morte, pela doença entre os Yanomami.  
 
VIGILÂNCIA AMBIENTAL 
 

Foram implantadas medidas de vigilância em relação ao perfil entomológico de vetores da febre 
amarela, oncocercose, malária, leishmaniose, sendo realizadas avaliações em 8 Pólos-base. Foi implantado o 
SIVEP Vetores, Sistema Informatizado do Ministério da saúde para monitoramento das atividades de controle 
vetorial. Além disso foram desenvolvidos trabalhos de controle e captura de morcegos hematófagos em áreas 
de ocorrência de agressão por queropteros. Todos os casos ocorridos de acidentes por animais peçonhentos 
foram acompanhados e tratados como preconiza o protocolo do Ministério da Saúde. 
 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
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No exercício de 2009 foram realizadas palestras abordando assuntos pertinentes aos programas, tais 
como: DST/AIDS, Saúde da Mulher e da Criança, SISVAN, Vigilância Ambiental, Saúde Bucal. Além de dois 
Cursos e atualizações em Microscopia para os Agentes Indígenas de Saúde. 



Página 60/109 

 
PROGRAMA: 0016 - Gestão da Política de Saúde 

 

Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

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

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

Gerente do programa Márcia Bassit Lameiro da Costa Mazzoli 

Responsável pelo programa no 
âmbito da UJ 

Sheila Rezende e Carlos Luiz Barroso Junior 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para avaliação 
do programa 

  

Público-alvo (beneficiários) Governo 
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Execução Físico-financeira da Ação 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física      

Participação de 
servidores em 
eventos de 
capacitação 

Nº de 
participações 

Unidade 137 51 37,22 

Capacitação de 
servidores 

Servidor 
capacitado 

Unidade 92 51 55,43 

Financeira      

- - - 87.157,96 87.157,96 100 

 
RESULTADOS DA AÇÃO 

 
No exercício de 2009, ocorreram 36(trinta e seis) eventos de capacitações com a participação e a 

capacitação de 51 servidores das áreas técnica e administrativa. 
 
Houve dificuldade para o cumprimento das metas, pois com o término do convênio com as ONGs em 

maio/junho, as chefias dos DSEIs tiveram que readequarem as programações de suas atividades, dentre elas, 
as capacitações, gerando dificuldade e atraso no encaminhamento dos projetos de capacitações. 

 

 

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

Tipo da Ação Atividade 

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

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

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador Nacional 
da Ação 

Carlos Luiz Barroso Junior 

Unidade Executora Coordenação Regional de Roraima - DIREH  
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PROGRAMA: 0750 - Apoio Administrativo 

 

Tipo de programa Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Objetivo geral Não Definido 

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

Gerente do programa Não se aplica 

Responsável pelo programa no 
âmbito da UJ 

Carlos Luiz Barroso Junior 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para 
avaliação do programa 

Não possui 

Público-alvo (beneficiários) Governo 
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Ação: 2000 - Administração da Unidade 

Tipo da Ação Atividade 

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

Descrição 

A atividade padronizada ´´Administração da Unidade´´ substitui as antigas 
atividades 2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - 
Manutenção de Serviços de Transportes, 2002 - Manutenção e Conservação 
de Bens Imóveis, 2003 - Ações de Informática.  
Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza 
administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem a 
um programa finalístico.  Essas despesas, quando claramente associadas a 
determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; quando não 
puderem ser apropriadas a uma ação finalística, mas puderem ser 
apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na ação 
Gestão e Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem ser 
apropriadas nem a um programa nem a uma ação finalística, devem ser 
apropriadas na ação Administração da Unidade (2000).  
Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; 
manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da 
União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou 
alugados, utilizados pelos órgãos da União; tecnologia da informação, sob a 
ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e 
administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de 
passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas de informações 
gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar 
subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para 
discussão, formulação e divulgação de políticas etc; produção e edição de 
publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas 
públicas e demais atividades-meio necessárias à gestão e administração da 
unidade. 

Unidade Responsável 
pelas Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador Nacional 
da Ação 

Carlos Luiz Barroso Junior 

Unidade Executora Coordenação Regional de Roraima – DIADM 

 
Execução Físico-financeira da Ação 

 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado/Esperado 

(%) 

Física      

Implementação 
do PCMSO 

Ações 
implementadas 

unidade 3 - - 

Implementar 
50% das 
medidas 
corretivas do 
Laudo 
Ambiental 

Medida 
implementada 

% 50* 126 126 
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Financeira      

- - - 10.000,00* 10.000,00 100 

 
RESULTADO 

 
A implementação de três ações do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

estava vinculado a realização dos exames periódicos dos servidores que não ocorreu em 2009, visto que 
dependeria de celebração de convênio entre a Presidência/FUNASA e Instituição de Saúde o que só ocorrerá 
no exercício de 2010. Mesmo não havendo sido implementado o PCMSO, a Core realizou várias atividades 
relativas a saúde do servidor tais como: acompanhamento de servidores com problemas médicos (hipertensão, 
oncologia, cardiopatia, deficiência física, etc) e psicológicos (alcoolismo, dependência química, etc).  
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Execução físico-financeira da Ação 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física      

50% servidores 
com exames 
realizados 

Servidor 
com 
exame 
realizado 

% 50 0 0 

Financeira      

   10.000,00 - - 

 
RESULTADO 

 
O resultado desta ação dependia da celebração de convênio entre a FUNASA/Presidência e uma 

instituição de saúde para a realização dos exames periódicos dos servidores da Coordenação Regional, o que 
só ocorrerá no exercício de 2010.     
 

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

Tipo da Ação Atividade 

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

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

Unidade 
Responsável pelas 
Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador 
Nacional da Ação 

Carlos Luiz Barroso Junior 

Unidade Executora Coordenação Regional de Roraima – DIREH 
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2.4. Desempenho operacional 
 

2.4.1. Programação orçamentária 
 

Identificação da Unidade Orçamentária (UO) responsável pela programação das UJ 

 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 

Fundação Nacional de Saúde 255000 255023 

 

Programação das Despesas Correntes 

 

Origem dos Créditos Orçamentários 

1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e Encargos 

da Dívida 

3- Outras Despesas 

Correntes 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

L
O

A
 

Dotação proposta pela UO             

PLOA             

LOA             

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares             

Especiais 
Abertos             

Reabertos             

Extraordinários 
Abertos             

Reabertos             

Créditos Cancelados             

Outras Operações             

Total             

 
 

NÃO SE APLICA A NATUREZA JURIDÍCA DA UJ 
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Programação das Despesas de Capital 
 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 
Financeiras 

6- Outras Despesas de 
Capital 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO             

PLOA             

LOA             

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares   
          

Especiais 
Abertos             

Reabertos             

Extraordinários 
Abertos             

Reabertos             

Créditos Cancelados             

Outras Operações             

Total             

 

Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência 

 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 
9 – Reserva de 
Contingência 

Exercícios 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO             

PLOA             

LOA             

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares             

Especiais 
Abertos   

          

Reabertos             

Extraordinários 
Abertos             

Reabertos             

Créditos Cancelados             

Outras Operações             

Total             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO SE APLICA A NATUREZA JURIDÍCA DA UJ 

NÃO SE APLICA A NATUREZA JURIDÍCA DA UJ 
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2.4.2. Execução orçamentária 
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Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo 
 

Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA:  Denominação: 

Dotação 

Despesa Empenhada 
Despesa 

Liquidada 
Restos a Pagar não 

processados 
Valores Pagos 

Inicial Final 

            

Informações sobre os resultados alcançados 

Ordem Indicador (Unidade medida) 
Referência Índice previsto no 

exercício 
Índice atingido no 

exercício Data Índice inicial Índice final 

Fórmula de Cálculo do Índice: 

Análise do Resultado Alcançado: 

 
 

Ordem Indicador (Unidade medida) 
Referência Índice previsto no 

exercício 
Índice atingido no 

exercício Data Índice inicial Índice final 

Fórmula de Cálculo do Índice: 

Análise do Resultado Alcançado: 

  
 

 
                                         

 

NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ 
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2.4.3. Evolução de gastos gerais 

 

Descrição Ano 

 2007 2008 2009 

1. Passagens 8.000,00 15.630,00 56.804,37 

2. Diárias e ressarcimento de despesas em 
viagens 

   

2.1 Diárias à servidores 472.779,51 942.450,29 2.085.655,72 

2.2 Diárias à colaboradores eventuais  242.834,64 1.179.557,58 6.179.923,15 

3. Serviços terceirizados    

3.1 Publicidade - - 59.996,00 

3.2 Vigilância, limpeza e conservação 1.369.955,05 1.633.147,24 1.826.869,25 

3.3 Tecnologia da informação - - - 

3.4 Apoio administrativo, técnico e 
operacional 

- - 1.545.405,07 

4. Cartão de Pagamento do Governo 
Federal 

   

4.1 Fatura  48.591,15 59.114,92 129.121,35 

4.2 Saque  34.155,00 13.450,00 29.474,34 

5. Suprimento de fundos* - - - 

TOTAL 2.176.315,35 3.843.350,03 11.913.249,25 

* informamos que todas as despesas efetuadas com suprimento de fundos foram executadas por 
 meio de Cartão de Pagamento do Governo Federal 
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2.4.4. EXECUÇÃO FISICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ 
 

 

F
u

n
ç

ã
o

 

 

S
u

b
fu

n
ç
ã
o

 

 

P
ro

g
ra

m
a
 

 

A
ç
ã
o

 

 

T
ip

o
 

 
Subação 

 
Descrição da Meta 

 
Produto 

 
Unidade 
Medida 

Execução Física 
Execução Financeira 

Meta Prev 
Meta 
Real. 

Meta Prev. Meta Real. 

10 122 1287 2272 A 
Gestão e Administração do 
Programa 

Não há meta estabelecida nesta ação no 
Plano Operacional e Plam Sus 

- - 
- - 522.894,67 522.894,67 

10 130 1287 4641 A 
Publicidade de Utilidade 
Pública 

Não há meta estabelecida nesta ação no 
Plano Operacional e Plam Sus 

- - 
- - 59.996,00 59.996,00 

10 511 1287 7684 A 
28457-Saneamento Básico 
em Aldeias para Prevenção 
e Controle de Agravos 

1-Elaboração de Projetos de Sistemas 
Alternativos de SAA e MSD 

Projeto Elaborado 
 

Unidade 
 36 36 3.836.226,00* 3.836.226,00* 

2-Realizar visita 
 

Visita Realizada 
 

Unidade 
36 36 - - 

3-Acomp.Obras Exerc.Anterior 
 

Visita Realizada 
 

Unidade 
42 42 - - 

4-Beneficiar 36 Aldeias c/ Saneamento Básico Aldeia  Beneficiada Unidade 36 36 - - 

5-Implant. SAA em Comunidade indígenas 
 

Sistema Implantado 
 

Unidade 
36 36 - - 

6-Elaboração de PBS. 
 

PBS Elaborado 
Unidade 

36 36 - - 

7-Realizar Visitas e fiscalização. 
 

Visita Realizada 
Unidade 

180 180 - - 

8-Realizar Visitas de Manutenção 
 

Visita Realizada 
Unidade 

1728 1728 - - 

*OBS: Lançado o valor global da subação  

10 511 1287 10GC A 

28458-Implantação e 
Melhoria de Serviços de 
Saneamento em Escolas 
Rurais 

1-Apoio técnico p/ atender escolas públicas 
rurais com SAA e instalações Hidrossanitárias 

Escola Atendida Unidade 07 07 8.250,00 8.250,00 

2-Realizar Visita Preliminar Visita Realizada Unidade 07 07 - - 

3-Realizar Visita de Acomp. Conv Visita Realizada Unidade 21 21 - - 

4-Analisar Projeto Projeto Analisado Unidade 07 07 - - 

5-Aprovar Projeto Projeto Aprovado Unidade 07 07 - - 

10 122 0122 
2272 

 
A 

Gestão e Administração do 
Programa 

Não há meta estabelecida nesta ação 
 
OBS: Valor destinado a atender as atividades 
meio.  

- - - - 2.179.284,91 2.179.284,91 

10 541 0122 6908 A 
Fomento a Educação em 
Saúde voltada para o 
Saneamento Ambiental 

Não há meta estabelecida nesta ação no 
Plano Operacional  e  Plam Sus 

- - - - 48.578,37 48.578,37 

10 512 0122 7652 A 
28435-Implantação de MSD 
para Prevenção e Controle 
de Agravos. 

1-Realizar Visita Preliminar Visita Realizada Unidade 11 11 16.000,00 16.000,00 

2-Aprovar Projetos Projeto Aprovado Unidade 11 11 16.000,00 16.000,00 

3-Analisar Projetos Projeto Analisado Unidade 11 11 - - 
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4-Acomp. Conv. Exerc. Anteriores Conv. Acomp. Unidade 10 10 - - 

5-Apoio benef.100 famílias c/ MSD Família beneficiada Unidade 100 100 - - 

6-Realizar Visitas Visita Realizada Unidade 33 33 - - 

10 512 0122 10GD A 

28316-Implantação e 
Melhorias de SAA em 
Municípios de até 50 mil 
habitantes. 

1-Realizar Visita Preliminar. Visita Realizada Unidade 27 27 10.000,00 10.000,00 

2-Aprovar Projetos Projeto Aprovado Unidade 27 27 - - 

3-Analisar Projetos Projeto Analisado Unidade 27 27 - - 

4-Acomp. Conv.Exerc. Anteriores Conv. Acomp. Unidade 05 05 - - 

5-Apoio Técnico p/beneficiar famílias com 
SAA 

Família beneficiada Unidade 875 875 - - 

6-Realizar Visitas de Acompanhamento Visita Realizada Unidade 81 81 - - 

10 512 0122 10GE A 

28335-Implantação e 
Melhorias de SES em 
Municípios de até 50 mil 
habitantes. 
 
 

1-Realizar Visita de preliminar. Visita Realizada Unidade 14 14 10.000,00 10.000,00 

2-Aprovar Projetos Projeto Aprovado Unidade 14 14 -  

3-Analisar Projetos Projeto Analisado Unidade 14 14 -  

4-Acomp. Conv.Exerc. Anteriores Conv. Acomp. Unidade 06 06 - - 

5-Apoio Técnico p/beneficiar 350 famílias com 
SES 

Família beneficiada Unidade 
350 350 - - 

6-Realizar Visitas de acomp. Visita Realizada Unidade 42 42 - - 

10 512 1138 3883 A 

28436-Implantação e 
Melhoria de Serviços de 
Drenagem e Manejo 
Ambiental para o Controle 
da Malária. 

1-Realizar Visita de preliminar. Visita Realizada Unidade 12 12 16.000,00 16.000,00 

2-Aprovar Projetos Projeto Aprovado Unidade 12 12 -  

3-Analisar Projetos Projeto Analisado Unidade 12 12 -  

4-Acomp. Conv.Exerc. Anteriores Convenio  Acomp. Unidade 06 06 - - 

5-Apoio Técnico p/beneficiar 1853 famílias 
drenagem e controle da malária 

Família beneficiada Unidade 1853 1853 - - 

6-Realizar Visitas de Acompanhamento Visita Realizada Unidade 36 36 - - 

10 122 0150 2272 A 
Gestão e Administração do 
Programa 

Não há meta estabelecida neste Programa - - - - 2.425.425,02 2.425.425,02 

10 122 0150 3869 A 
Estruturação de Unidades 
de Saúde para atend, pop. 
Indígena 

Não há meta estabelecida neste Programa 
- 
 
 

- - - 1.501.549,50 1.501.549,50 

10 122 0150 6140 A 

28319-Vigilância e 
Segurança Alimentar e 
Nutricional dos Povos 
Indígenas 

DSEI-LESTE     

24.992,33 24.992,33 

1-Manter a cobertura de Acomp.Nutric. em 
Gestantes 

Gestantes 
acompanhadas 

% 41 10,5 

2- Alcançar a cobertura de acompanhamento 
Nutricional em Crianças < de 5 anos  Crianças 

Acompanhadas 
% 20 9 

DSEI-YANOMAMI     

1- Manter a cobertura de Acomp.Nutric. em 
Gestantes. 

Gestantes 
acompanhadas 

% 40 32,8 

 
2- Alcançar a cobertura de acompanhamento 
Nutricional em Crianças < de 5 anos 
 

Crianças 
Acompanhadas 

% 50 50,6 
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10 

 
122 

 
0150 

 
8743 

 
A 

29256/28336/29915/28324/
29876/29875/29175/30075/
30076/29895/28323-
Promoção, Vigilância, 
Proteção e recuperação da 
Saúde Indígena 

DSEI LESTE     7.810.795,93 7.810.795,93* 

1-Atingir média de 2,0 proc.Odont. 
Assistencial Básico 

Média de 
procedimento 

Unidade 2,0 0,44 
- - 

2-Alcançar 7000 escovações supervisionadas Nº de Escovações 
supervisionadas 

Unidade 7.000 9.364 
- - 

3-Capacitar Profissionais que atuam na área 
indígena 

Nº de capacitações Unidade 90 81 
- - 

4-Realizar eventos (reuniões, seminários) p/ 
profissionais que atuam na área Indígena 

Eventos realizados Unidade 14 12 
- - 

5-Alcançar cobertura vacinal de 85% p/tríplice 
viral em crianças de 1 a 4 anos 

% cobertura % 85 86,12 
- - 

6- Alcançar cobertura vacinal de 80% pólio  
oral em crianças de < 1 

% cobertura % 80 56,51 
- - 

7- Alcançar cobertura vacinal de 85% p 
hepatite B em crianças de 1 a 4 anos 

% cobertura % 85 95,86 
- - 

8- Alcançar cobertura vacinal de 80% 
p/tetravalente em crianças  < de 1 ano 

% cobertura % 80 56,51 
- - 

9- Alcançar 65% de pessoas com esquema 
vacinal completo no DSEI 

% cobertura % 65 72,35 
- - 

10-Investigar 100% dos óbitos infantis no 
DSEI-Leste 

% óbitos investigados % 100 35,5 
- - 

11-Reduzir em 5% o CMI no DSEI-L CMI % 26,3 37,3 - - 

12-Garantir exames citopatológicos cérvico-
vaginais e de mama para mulheres de 10 a 49 
anos 

Exames realizados Unidade 4.799 1.903 
- - 

13-Implantar o teste rápido para HIV nos 34 
pólos 

Pólo com TR 
implantado 

Unidade 34 22 
- - 

14-Monitorar e Acompanhar ações controle 
DST AIDS nos 34 Pólos 

Pólo monitorado Unidade 34 26 
- - 

15-Realizar Ações Educativas em DST AIDS 
nos 34 Pólos 

Pólo com ação 
realizada 

Unidade 34 26 
- - 

16- Detectar 100% de sintomáticos 
respiratórios nos 34 Pólos 

Sintomático detectado Unidade 250 197 
- - 

17-Implantar o programa de Hanseniase Programa implantado Unidade 1 0 - - 

18-Alcançar 100% de cura de casos de 
tuberculose diagnosticados 

Cura registrada % 100 60 
- - 

19-Implantar o programa de saúde Ocular e 
controle do tracoma em 9 Pólos 

Pólo com programa 
implantado 

Unidade 9 9 
- - 

20-Implantar o (SISCOESC) Sistema implantado Unidade 1 1 - - 

21-Implantar a vigilância das doenças/agravos 
transmitidas por vetores, hosp, reserv e 
animais Peçonhentos 

Vigilância implantada Unidade 1 0 
- - 

22- Reduzir em 15% os casos de malária Nº de casos % 642 1.062 - - 

23-Beneficiar 41 Aldeias com ações de 
educação e saúde 

Aldeia beneficiada Unidade 41 43 
- - 

*valor global da sub-ação no DSEI Leste 
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10 

 
 
 

122 

 
 
 

0150 

 
 
 

8743 

 
 
 

A 

 
 
 
 
 

29256/28336/29915/28324/29
876/29875/29175/30075/3007

6/29895/28323-Promoção, 
Vigilância, Proteção e 
recuperação da Saúde 

Indígena 

DSEI-YANOMAMI     18.529.399,60* 18.529.399,60* 

1-Alcançar cobertura de 40% por escovação 
dental supervisionada 

Percentual de 
indivíduos com 

escovação 
supervisionada 

% 40 26,89 - - 

2-Atingir média de 2,0 procedimentos 
odontológicos assistenciais básicos 

Média de 
procedimento 

alcançada 
Unidade 2 0,23 - - 

3-Implantar o uso de gel de papaína como 
rotina 

Ação implantada Unidade 1 0 - - 

4-Alcançar cobertura de 35% por primeira 
consulta odontológica 

Percentual de primeira 
consulta odontológica 

realizada 
% 35 10,11 - - 

5-Realizar capacitação para profissionais 
que atuam na saúde indígena 

Número de 
participação em 

capacitação 
Unidade 250 251 - - 

6-Realizar eventos (reuniões, seminários) 
para profissionais que atuam na saúde 
indígena 

Eventos realizados 
 

Unidade 10 14 - - 

7-Alcançar cobertura vacinal de 94% para 
tríplice viral e hepatite B em crianças de 1 a 
4 anos 

Percentual de 
cobertura alcançada 

% 94 94,2 - - 

8- Alcançar cobertura vacinal de 80% para 
pólio oral e tetravalente  em crianças <1 ano 

Percentual de 
cobertura alcançado 

 
% 80 67,9 - - 

9- Alcançar 73% de pessoas com esquema 
vacinal completo no DSEI 

Percentual de 
cobertura alcançado 

% 73 73,7 - - 

10- Reduzir o coeficiente de mortalidade 
infantil em 5% no DSEI Y 
 

CMI % 108,3 101,6 - - 

11- Investigar 30% dos óbitos infantis no 
DSEI Y 

Percentual de óbito 
investigado 

% 30 23,4 - - 

12- Garantir a disponibilização de exames 
citopatológicos cérvico vaginais para as 
mulheres indígenas entre 10-49 anos, no 
DSE Y 

Número de exames 
realizados 

 
Unidade 1.100 1.113 - - 

13- Implantar teste rápido de HIV em 9 
Pólos base do DSEI Y 

DSEI com teste rápido 
implantado 

 
Unidade 1 0 - - 

14- Monitorar e acompanhar as ações de 
controle das DST/AIDS no DSEI Y 

Número de Pólos 
Base monitorado 

Unidade 37 37 - - 

15- Realizar inquérito sorológico para 
hepatites virais nas comunidades prioritárias 
com suspeita de transmissão 

Número de 
comunidade com 

inquérito realizado 
Unidade 5 0 - - 

16- Detectar 100% dos sintomáticos 
respiratórios no DSEI Y 

Número de 
sintomáticos 
respiratórios 
detectados 

Unidade 360 1.354 - - 

17- Alcançar 95% de cura dos casos de 
Tuberculose diagnosticados no DSEI 

Percentual de cura 
registrada 

Unidade 95 95 - - 



 

Relatório de Gestão 2009 – FUNASA/Coordenação Regional de Roraima Página 77/109 

 

 

18- Implantar programa de Hanseníase no 
DSEI Y 

Programa implantado 
 

Unidade 1 0 - - 

19- Manter a cobertura de 93% em 
oncocercose de pacientes elegíveis nas 
áreas endêmicas DSEI Y 

Percentual de 
cobertura alcançado 

% 93 93,2 - - 

20- Realizar inquérito entomológico nos 
Pólos base priorizados no DSEI Y 

Inquérito entomológico 
realizado 

Unidade 1 1 - - 

21- Implantar o SISCOESC no DSEI 
Yanomami 

Sistema implantado Unidade 1 1 - - 

22- Reduzir 15% dos casos de malária no 
DSEI Y 

Nº DE CASOS Unidade 4.375 4.201 - - 

23- Estruturar núcleo de entomologia e 
zoonoses no DSEI Y 
 

Núcleo estruturado 
 

Unidade 1 1 - - 

24- Implantar a vigilância das 
doenças/agravos transmitidos por vetores, 
hospedeiros, reservatórios e animais 
peçonhentos no DSEI Y 

Vigilância implantada Unidade 1 1 - - 

25- Beneficiar 41 aldeias com ações de 
educação em saúde e mobilização social na 
atenção integral a saúde dos povos 
indígenas 

Aldeia beneficiada Unidade 15 93 - - 

*valor global da sub-ação no DSEI Yanomami 

10 128 0016 4572 A 

28377/28375-Capacitação de 
Servidores Públicos Federais 
em Processo de Qualificação 

e Requalificação 

1-Participação Serv. Em eventos 
contemplados no Plano Anual de 
Capacitação. 

Nº participação Unidade 137 42 87.157,96 87.157,96 

2-Capacitar Servidores em exercício na 
CORE. 

Servidor Capacitado Unidade 92 47 - - 

10 122 0750 2000 A 

28376-Implantação do 
PCMSO. 
 

1-Implementar pelo menos 3 ações do 
PCMSO na CORE. 

Ação Implementada Unidade 03 0 20.000,00 - 

30615-Melhoria do ambiente 
de trabalho-Laudo de 
Avaliação Ambiental. 

2-Implementar 50% das medidas corretivas 
do laudo ambiental. 

Medidas 
Implementada 

% 50 126 10.000,00 10.000,00 

10 301 0750 2004 A 
28321-Realização de Exames 
Periódicos nos Servidores em 
exercício na CORE. 

1-Viabilizar a realização de exames 
periódicos em 50% dos servidores. 

Serv. Com exames 
realizados 

% 50 0 10.000,00 - 



2.4.5. Indicadores de Desempenho -  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 

monitoram

ento das 

Ascom/Cor

e e Presi 

Análise dos 

relatórios 

técnicos e de 

monitoramento 

Dsei Leste e 

Yanomami 
 56 242% 

Percentual 

de Casai„s 

beneficiadas 

com ações 

de educação 

em saúde 

voltadas 

para a 

humanizaçã

o na 

prestação de 

serviços 

Conhecer o 

quantitativo de 

Casai com 

ações 

educativas de 

humanização 

desenvolvidas  

 

Eficácia 

Relatórios 

de 

monitoram

ento das 

Ascom/Cor

e e Presi. 

Relatório 

de 

atividades 

das EMSI 

das 

Casai/Dsei 

Registros 

obtidos de 

relatórios 

técnicos e de 

monitoramento 

Ascom 

Dsei 

100% 1 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Relatório de Gestão 2009 – FUNASA/Coordenação Regional de Roraima Página 79/109 

 

Indicadores de saúde indígena DSEI LESTE 

 

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 

Dsei Leste 61% 
65% 75,98% 

Média 

percentual 

de crianças 

indígenas 

menores de 

5 anos com 

acompanha

mento do 

estado 

nutricional 

Aferir o 

acompanha

mento do 

estado 

nutricional 

de crianças 

indígenas 

menores de 

5 anos 

 

 

(*)

 

Eficácia Sisvan 

Consolidação 

das 

informações 

do Sisvan 

 

Dsei Leste 

5% 
20% 9% 

Média 

percentual 

de gestantes 

indígenas 

com 

acompanha

mento do 

estado 

nutricional 

Aferir o 

acompanha

mento do 

estado 

nutricional 

das 

gestantes 

indígenas 

 

(*)  

Eficácia Sisvan 

Consolidação 

das 

informações 

do Sisvan 

Dsei Leste 41% 
41% 10,5% 

        
  



 

Relatório de Gestão 2009 – FUNASA/Coordenação Regional de Roraima Página 80/109 

 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Tipo Fonte 
Método de 
Aferição 

Área 
Responsável 

pelo 
Indicador 

Resultado 
2008 

Meta 
2009 

Resultado 
2009 

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 

 

Dsei Leste 

 

750 

 

642 

 

1.062 

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 

Dsei Leste 16,37% 
- 21,76% 

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 

Dsei Leste 27,4 
26,3 37,3 
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Indicadores de saúde indígena DSEI YANOMAMI 

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 

Dsei 

Yanomami 
73,4 

73 73,7 

Média 

percentual 

de crianças 

indígenas 

menores de 

5 anos com 

acompanha

mento do 

estado 

nutricional 

Aferir o 

acompanha

mento do 

estado 

nutricional 

de crianças 

indígenas 

menores de 

5 anos 

 

 

(*)

 

Eficácia Sisvan 

Consolidação 

das 

informações 

do Sisvan 

 

Dsei 

Yanomami 

45,8% 
50% 50,6% 

Média 

percentual 

de gestantes 

indígenas 

com 

acompanha

mento do 

estado 

nutricional 

Aferir o 

acompanha

mento do 

estado 

nutricional 

das 

gestantes 

indígenas 

 

(*)  

Eficácia Sisvan 

Consolidação 

das 

informações 

do Sisvan 

Dsei 

Yanomami 
0 

40% 81,9% 

       5.148 
4.375 4.201 



 

Relatório de Gestão 2009 – FUNASA/Coordenação Regional de Roraima Página 82/109 

 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Tipo Fonte 
Método de 
Aferição 

Área 
Responsável 

pelo 
Indicador 

Resultado 
2008 

Meta 
2009 

Resultado 
2009 

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 

 

Dsei 

Yanomami 

Incidência de 

tuberculose 

pulmonar 

BK+ na 

população 

indígena 

Estimar o 

risco de um 

indivíduo vir  

desenvolver 

Tuberculose 

BK+ 

 
Eficácia Siasi 

Consolidação 

das 

informações 

do Siasi 

Dsei 

Yanomami 

40,2/100.0

00 
99,2/100.0

00 
77,2/100.00

0 

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 

Dsei 

Yanomami 
114 

108,3 101,6 
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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 (*) 

(*) 

Acumulado 

- 2007 a 

2009. 

 (Parâmetro de 

verificação: 

Portaria 544) 

 

 

 

 

Medir a 

execução 

física das 

obras do 

PAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficácia 

 

 

 

 

 

 

 

Sigesan e 

Siscon 

Siafi 

 

 

 

 

Relatórios 

do Sigesan; 

 

Parecer 

Técnico de 

visita de 

acompanha

mento 

(Diesp e 

Sensp) 

 

 

 

 

 

Diesp/RR 

 

 

33,33% 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

100% 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Percentual de 

execução 

física de obras 

de 

esgotamento 

sanitário com 

recursos do 

PAC (*) 

(*) Acumulado 

- 2007 a 2009. 

(Parâmetro 

de 

 

 

Medir a 

execução 

física das 

obras do 

PAC 

 

 

 

 

 

Eficácia 

 

 

Sigesan e 

Siscon 

Siafi 

 

 

Relatórios 

do Sigesan; 

Parecer 

Técnico de 

visita de 

acompanha

mento 

(Diesp e 

Sensp) 

 

 

 

Diesp/RR 

 

 

 

 

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 

verificação: 

Portaria 

544) 

 

 

 

  

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

Percentual de 

aldeias com 

sistema de 

abastecimento 

de água 

implantado 

com recursos 

do PAC (*) 

(*) Acumulado 

– 2007 a 2009 

 

Medir o 

percentual 

de aldeias 

com sistema 

de 

abastecimen

to de água 

implantados 

com 

recursos do 

PAC 

 

 

 

 

 

Eficácia 

 

 

Planilha de 

acompanh

amento de 

obras. 

Visita de 

acompanh

amento de 

obras 

 

 

Planilha 

Acompanha

mento de 

obras  

(Densp) 

E visita de 

acompanha

mento de 

obras 

(Diesp) 

 

 

 

 

Diesp/RR 

 

 

 

 

39% 

 

 

 

 

60% 

 

 

 

 

60% 

Percentual de 

aldeias com 

tratamento de 

água 

implantado 

com recursos 

Aferir o 

percentual 

de aldeias 

com 

tratamento 

de água 

implantado  

 

 

Eficácia 

Planilha de 

acompanh

amento em 

excel 

visita de 

acompanh

Planilha de 

Acompanha

mento 

(Densp) 

E visita de 

acompanha

 

 

Diesp/RR 

 

 

0 

 

 

14% 

 

 

14% 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Tipo Fonte 
Método de 
Aferição 

Área 
Responsável 

pelo 
Indicador 

Resultado 
2008 

Meta 
2009 

Resultado 
2009 

do PAC (*) 

(*)Acumulado 

– 2007 a 

2009) 

com 

recursos 

do PAC 

amento de 

obras 

mento de 

obras 

(Diesp) 

Percentual de 

sistemas de 

Abastecimento 

de água, em 

aldeias, com 

monitoramento 

da qualidade 

da água para 

consumo 

humano * 

 

 

Medir o 

percentual 

de 

sistemas 

de 

abastecim

ento de 

água 

monitorado  

 

 

 

Eficácia 

 

Planilha de 

acompanh

amento  

Programaç

ão de 

acompanh

amento 

 

 

Planilha 

Acompanha

mento 

(Densp) 

E visita de 

acompanha

mento 

(Diesp) 

 

 

 

Diesp/RR 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

Percentual de 

domicílios com 

Melhorias 

Sanitárias 

Domiciliares 

implantadas 

com recursos 

do PAC (RA 

ajustado) 

(*) Acumulado 

– 2007 a 2009 

 

Verificar o 

percentual 

de 

domicílios 

com 

Melhorias 

Sanitárias 

Domiciliares 

implantadas 

 

 

 

 

 

 

 

Eficácia 

 

 

 

Programa 

ção do 

PAC 

 

Sigesan 

 

 

 

Relatório 

gerado do 

Sistema 

 

Programação 

do PAC 

 

 

 

 

Diesp/RR 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 
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Indicador Gerencial de RH 

 

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 CORE 57,64 - 57,64% 

OBS: Lei nº8270(servidores cedidos ao SUS). 

 



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 517 7 1130 

Próprios 517 7 1130 

Requisitados 0 0 0 

Celetistas 0 0 0 

Cargos de livre provimento 9 9 9 

Estatutários 5 5 5 

Não Estatutários 4 4 4 

Terceirizados 0 89 89 

Total 526 105 1.228 

 

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 538 14.311.769,05 58.376,83 9.118.895,44 598.596,22 2.364.383,77 

2008 528 18.077.167,42 82.049,33 12.802.382,19 671.819,84 1.700.891,61 

2009 517 21.113.089,29 34.143,55 10.348.000,58 1.093.662,58 1.142.627,30 

Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus) 

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 

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

2007 1 0 53.647,42 0 0 0 

2008 3 0 90.641,75 0 0 0 

2009 4 0 152.513,96 0 0 0 

Requisitados com ônus para a UJ 

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 

Requisitados sem ônus para a UJ 

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 

QUADRO TERCEIRIZADO 

Finalidade 

Conservação e 
Vigilância 

Apoio Administrativo 
Atividades 
de Área-fim 

Estagiários 

Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo Qtd. Custo 

2007 05* 1.369.955,05 - - - - 61 196.412,20 

2008 05* 1.633.147,24 - - - - 41 184.404,46 

2009 05* 1.921.557,73 89 1.358.098,83 - - 39 149.360,35 

*Número de postos de trabalho com carga horária de 12X36, 24 horas por dia. O serviço de limpeza e 
conservação é contratado por área trabalhada.  
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ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
A CORE/RR nos últimos anos vem enfrentando dificuldades na composição de RH , para  o 

quadro efetivo,  visto que as autorizações de concursos foram insuficientes para atender as necessidades 
institucionais, especialmente com relação a saúde indígena , que foram necessárias a celebração de 
convênios com ONG‟S  para podermos dá a devida assistência àquelas populações indígenas. 

   
No exercício de 2009, em função da carência de RH na área meio, a CORE /RR contratou serviço 

terceirizado de mão de obra, no sentido  de agilizar  os processos de gestão e com isso evitar  
interrupções no desenvolvimento da logística de suporte as ações em área indígena, administrativa e  de 
saneamento. 

É fundamental destacar a importância dos estagiários que vem dando uma contribuição valiosa  
face a sua dedicação  e o interesse no trabalho executado.    
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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 OCORRÊNCIA 
 
 
 
 

 



4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS 

 

UG 
Credor Inscrição (Saldo Inicial) Movimento Devedor Movimento Credor Saldo 

Final em 
31/12/09 

Denominação CNPJ/CPF Data Valor Data Valor Data Valor 

255023 TELEMAR NORTE 
LESTE S/A 

33000118/0008-45 23/12/2008 13.934,99 16/02/2009 13.934,99 16/02/2009 13.934,99 0,00 

255023 TELEMAR NORTE 
LESTE S/A 

33000118/0008-45 23/11/2008 16.809,86 16/02/2009 16.809,86 16/02/2009 16.809,86 0,00 

255023 COMERCIAL 
JOSSEL LTDA 

04379926/0001-90 16/12/2004 2.960,00 31/03/2009 2.960,00 31/03/2009 2.960,00 0,00 

255023 EMP.BRAS. DE 
CORREIOS E 
TELEGRAFOS 

34028316/0003-75 22/11/2008 358,45 15/04/2009 358,45 15/04/2009 358,45 0,00 

255023 VIVO S.A. 02449992/0246-91 18/03/2009 1.186,75 27/03/2009 1.186,75 27/03/2009 1.186,75 0,00 

Total    35.250,05  35.250,05  35.250,05 0,00 

  

 
As dívidas demonstradas na planilha acima são gastos que não podem ser controlados rigorosamente,  pois dependem de fatores externos dificultando o 
planejamento da execução orçamentárias em resto a pagar, motivando assim reconhecimento de dívida no exercício seguinte. 
 
 
 
 
 
 



 
5. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE 

EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 

ANO DE INSCRIÇÃO 
RP PROCESSADOS 

Inscritos Cancelados Pagos A Pagar 

2009 55.393,66 Não se Aplica 

2008 78.192,08 2.463,57 75.728,51 - 

2007 622,47 - 622,47 - 

Total 134.208,21 2.463,57 76.350,98 55.393,66 

 
 

INFORMAMOS QUE FOI PUBLICADO O DECRETO N°7.057, DE 29/12/2009 QUE  PRORROGA 
A VALIDADE DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NOS   EXERCÍCIOS 
FINANCEIROS DE 2007 E 2008, ONDE A VALIDADE DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, 
INSCRITOS NOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2007 E 2008, FICA PRORROGADA ATÉ 31 DE  
DEZEMBRO DE 2010. 
 

Ficando assim a CORE-RR, acobertada pelo Decreto acima citado, lembrando que serão 
cancelados automaticamente no dia 31 de dezembro de 2010 os restos a pagar não processados de 2007 
e 2008 dos órgãos dos poderes Legislativo e Judiciário e dos órgãos não contemplados no referido 
Decreto. 
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6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E REALIZADAS) NO EXERCÍCIO 

 

Quadro de Detalhamento de Transferências 

 

Quadro de Detalhamento de Transferências 

Concedente(s) 

UG / CNPJ Denominação 

  

  
Tipo Identificação Convenente 

Valor 
Pactuado 

Contra 
partida 

Pactuada 

Repasse 
total até o 
exercício 

Repasse 
no 

exercício 

Vigência 
Sit. 

Início Fim 

    
 

              

          

          

          

NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ 



7. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA 
 

Em conformidade com o Acórdão nº 650/2007 - TCU/Plenário houve determinação de suspensão 
de pagamento da contribuição. Ainda pelo Ofício 3.958/SPS/DEFIS, da Secretaria de Previdência 
Complementar, a FUNASA estaria proibida de efetuar o pagamento da contribuição do plano de 
previdência complementar, e, por conseqüência, de realizar a ação orçamentária específica. 



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

Discriminação 
(código do 

projeto, 
descrição, 

finalidade e 
organismo 

financiador) 

Custo 
Total 

Empréstimo 
contratado 

(ingressos externos) 

Contrapartida 
nacional 

Valor das transferências de recursos 
(individualizar por motivo) 

Em caso de não se ter atingido a 
conclusão total ou de etapa 

Previsto Realizado 

Motivo 
(amortização, 
pagamento de 

juros, 
comissão de 

compromisso, 
outros) 

Valor 
no 
ano 

Valor 
acumulado 
no projeto 

Motivos que 
impediram ou 
inviabilizaram 

Providências adotadas 
para correção 

          

          

          

          

          

          

          

          

NÃO SE APLICA 



9. RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS 
 

Renúncias Tributárias concedidas pela UJ 

 

Tributo Legislação 
Natureza da Renúncia 

(LRF, art. 14, § 1º) 
Objetivos Sócio-

Econômicos 
Contrapartida 

Exigida 

      
            

     

     

     

     

 
 
 

NÃO SE APLICA 
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10. OPERAÇÕES DE FUNDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA FUNASA 
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11. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 
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12. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 

 

Relatório de cumprimento das deliberações do TCU 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

 
 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 
     

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

 
 

Descrição da Deliberação: 

 
 
 
 
 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

 
 

Síntese da providência adotada ou a justificativa para o seu não cumprimento:  

 
 
 
 
 
 

Síntese dos resultados obtidos 

 
 
 
 
 
 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Não houve recomendações do TCU 



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

 

Atos Quantidade 
Registrados no SISAC 

Quantidade 

Admissão 07 07 

Desligamento - - 

Aposentadoria 04 04 

Pensão 05 05 



14. REGISTROS ATUALIZADOS NOS SISTEMAS SIASG E SICONV 
 
 
 
 
 
 
 

Declaração SICONV 
 
 
 
 
Eu, MARCELO DE LIMA LOPES, Coordenador Regional da Fundação Nacional de Saúde no Estado de 
Roraima, declaro, em observância ao item 13 do Relatório de Gestão/2009, que os convênios relativos 
aos recursos de natureza voluntária são geridos via Sistema de gestão de Convênios, Contratos e 
Repasse e Termos de Parceria – SICONV, exclusivamente, e que as informações de competência desta 
Coordenação Regional estão atualizadas naquele sistema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcelo de Lima Lopes 
Coordenador Regional 

 
 



15. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA 
CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO 

 
Avaliação da Conformidade trata-se de um processo estruturado de monitoramento do 

cumprimento de normas, regulamentos, planos econômicos, barreiras técnicas, e que proporciona ao 
gestor uma visão clara da situação da instituição em tempo real, a fim de que as decisões a serem 
tomadas, possam ser as mais acertadas possíveis, e com isso proporcionar um resultado 
economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente sustentável, em tese, pois a priorização 
da demanda pelo grau de gravidade ou importância para a missão da instituição ainda é o norteador das 
ações. 

 
O processo de monitoramento no serviço público, apesar da grande evolução no 

acompanhamento das ações nos últimos anos, consiste no acompanhamento do cumprimento justo da 
legalidade, sem foco na melhoria da qualidade, tão pouco na ampliação da oferta de serviços em função 
de uma gestão eficiente e eficaz, tendo como precursor tão somente o crescimento orçamentário. 

 
Após um exercício (2008) de grandes mudanças nas regras de convênios e no modelo de gestão 

da saúde indígena em nosso estado, aliado às profundas discussões com o controle social, ministério 
público, sindicato, ONGs, e a definição por priorização das maiores dificuldades internas e externas, 
2009 foi o ano da execução, onde o maior desafio foi colocar em prática tudo aquilo que foi pactuado 
com a sociedade anteriormente citada. 

 
Investimos no re-aparelhamento da rede de saúde da FUNASA, foram reformados postos de 

atendimento, pólos base, casas de apoio e permanência das equipes de saúde, mobiliário, 
equipamentos de laboratório, consultórios dentário, salas de emergência, farmácias e CASAIs. 

 
Concluímos os projetos de construção de 10 (dez) centros regionais de saúde em terras 

indígenas, com o objetivo de fixar mais equipes em área, além de manter pontos de referência para 
nossa frota e apoio às equipes volantes. 

 
Intensificamos nossa atuação na área de saneamento em terras indígenas, alcançamos mais de 

80 aldeias com novo serviço de abastecimento d‟água, além de manutenção e ampliação em mais outros 
44 sistemas já existentes, também atuamos nas melhorias sanitárias comunitárias e domiciliares, com o 
fornecimento de conjuntos de louças sanitárias, tubos, conexões e serviços de instalação. 

 
Programamos um novo modelo de planejamento de acompanhamento de convênios com os 

municípios, dividindo por áreas de atuação e região, com responsável fixo e cronograma de visitas de 
acompanhamento e supervisão. 

 
Fortalecemos a assistência farmacêutica primordialmente com a implantação de estoque mínimo, 

processos de compra por registro de preços disponíveis para que não houvesse interrupção no 
abastecimento de forma alguma. 

 
Com o restabelecimento dos nossos estoques, contratações de pessoal de apoio e motoristas 

terceirizados, substituição dos convênios de saúde indígena, pactuações da SAS Portaria 2656/2007 do 
MS e 248/2009 também do MS, aliado aos itens anteriormente citados, concluímos que nossa 
coordenação encontra-se num novo momento, marcado pela continuidade dos serviços, melhoria da 
qualidade e ampliação da oferta dos mesmos, condições fáticas de controle e planejamento. 

 
Uma de nossas metas para o exercício de 2010 é a intensificação do controle, principalmente através 
dos nossos sistemas de informação e monitoramento, além do desenvolvimento e implantação de novas 
ferramentas que propiciem maior eficiência dos nossos serviços, tais como, monitoramento de frota via 
satélite, informatização de todos os processos administrativos, de saúde e de saneamento, implantação 
do “Telesaúde”, entre outros. 
 
 



16. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 
 

Declaração do Contador – Com Ressalva 

 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 

DECLARAÇÃO COM RESSALVA 

Denominação completa (UJ):  Código da UG: 

Texto XXX 

 
 
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços Orçamentário, Financeiro 
e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 
1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que 
apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a: 
a).......................................................................................................................................................... 
b).......................................................................................................................................................... 
 
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 
 

Local  Data  

Contador 
Responsável 

 CRC nº  

 
 



17. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU GRUPO DE UNIDADES AFINS 
 

 

 

NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA FUNASA 
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Anexo II 

 
 
 
 

DN Nº 102/2009 - TCU 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA 
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
                                               

Declaramos para os devidos fins de direitos e para atender a solicitação do Tribunal de 

Contas da União, conforme Lei nº 8.730 de 10 de novembro de 1993, que as Declarações de Bens e 

Renda – IRRF/2009, Ano Calendário 2008 foram apresentadas, e consta nos assentamentos funcionais de 

todos os servidores nomeados para cargos em Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento 

Superior/DAS e FG arrolados como responsáveis na Coordenação Regional de Roraima. 

 
 

Boa Vista RR, 04 de Fevereiro de 2010. 
 
 
                                                                      
 

Gardênia Rodrigues da Costa 
Chefe da Divisão de Recursos Humanos 
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ANEXO III – RELATÓRIO DE CORREIÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA 

Número do processo: 25270.000.584/2009-19 

Tipo de processo:  
 

Sindicância Investigativa  Sindicância Acusatória 

 Sindicância Patrimonial X Processo Administrativo-disciplinar 

Ato instaurador: 
 

X 
Portaria   

Ordem de 
Serviço 

  
Outros (especificar) 
 

Numero e data do Ato: Nº: 51 Data: 06/03/2009 

Fato sob apuração 
(descrição sucinta):  

APURAR RESPONSABILIDADE DE SERVIDORA. 
 

Situação do processo: 

 Instrução  Indiciamento/Defesa  Relatório 

 
Processo encaminhado para 
julgamento em 
______/______/_____ 

X Processo Julgado 

Julgamento: 
 Absolvição  Apenação  

Instauração de PAD ( na hipótese 
de sindicância) 

 Penalidade Prescrita  Arquivamento 

Pena aplicada: ADVERTÊNCIA 

Remessa dos autos:  MPF  AGU 

Recomendação de 
Instauração de TCE 

  

 

                                                                                                                                                                                     25270.014.762/2009-81 

Tipo de processo:  
X Sindicância Investigativa  Sindicância Acusatória 

 Sindicância Patrimonial  Processo Administrativo-disciplinar 

Ato instaurador: X Portaria   
Ordem de 
Serviço 

  
Outros (especificar) 
 

Numero e data do Ato: Nº: 152 Data: 07/08/2009 

Fato sob apuração 
(descrição sucinta):  

Acidente com veículo 

Situação do processo: 

 Instrução  Indiciamento/Defesa  Relatório 

 
Processo encaminhado para 
julgamento em 
______/______/_____ 

X Processo Julgado 

Julgamento: 
X Absolvição  Apenação  

Instauração de PAD ( na hipótese 
de sindicância 

 Penalidade Prescrita X Arquivamento 

Pena aplicada:  

Remessa dos autos:  MPF  AGU 

Recomendação de 
Instauração de TCE 

  Valor do dano causado ou estimado (R$): 

 

Local e Data: Boa Vista-RR, 05/03/2010      
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ANEXO III – RELATÓRIO DE CORREIÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA 

1.Número do 
processo: 

25270.014.763/2009-25 

Tipo de processo:  
X 

Sindicância Investigativa  Sindicância Acusatória 

 Sindicância Patrimonial  Processo Administrativo-disciplinar 

Ato instaurador: X 
    
Portaria                                                                                   

  
Ordem de 
Serviço 

  
Outros (especificar) 
 

Numero e data do Ato: Nº: 153 Data: 07/08/2009 

Fato sob apuração 
(descrição sucinta):  

Acidente com veículo. 
 

Situação do processo: 

 
Instrução  Indiciamento/Defesa  Relatório 

 
Processo encaminhado para 
julgamento em 
______/______/_____ 

X Processo Julgado 

Julgamento: 
 Absolvição  Apenação X 

Instauração de PAD ( na hipótese 
de sindicância) 

 Penalidade Prescrita  Arquivamento 

Pena aplicada:  

Remessa dos autos:  MPF  AGU 

Recomendação de 
Instauração de TCE 

  Valor do dano causado ou estimado (R$): 

2. 

Número do processo: 25270.014.765/2009-14 

Tipo de processo:  X 
Sindicância Investigativa  Sindicância Acusatória 

 Sindicância Patrimonial  Processo Administrativo-disciplinar 

Ato instaurador: X  Portaria   
Ordem de 
Serviço 

  
Outros (especificar) 
 

Numero e data do Ato: Nº: 155 Data: 07/08/2009 

Fato sob apuração 
(descrição sucinta):  

Apurar possíveis irregularidades com horas de vôos. 
 

Situação do processo: 

 
Instrução  Indiciamento/Defesa  Relatório 

 
Processo encaminhado para 
julgamento em 
______/______/_____ 

X Processo Julgado 

Julgamento: 
 Absolvição  Apenação  

Instauração de PAD ( na hipótese 
de sindicância 

 Penalidade Prescrita X Arquivamento 

Pena aplicada:  

Remessa dos autos:  MPF  AGU 

Recomendação de 
Instauração de TCE 

  Valor do dano causado ou estimado (R$): 

 

Local e Data: Boa Vista-RR, 05/03/2010 
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ANEXO III – RELATÓRIO DE CORREIÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE RORAIMA 

Número do processo: 25270.014.768/2009-58 

Tipo de processo:  
X 

Sindicância Investigativa  Sindicância Acusatória 

 Sindicância Patrimonial  Processo Administrativo-disciplinar 

Ato instaurador: X Portaria   
Ordem de 
Serviço 

  
Outros (especificar) 
 

Numero e data do Ato: Nº: 156 Data:07/08/2009 

Fato sob apuração 
(descrição sucinta):  

Apurar responsabilidade de servidor uso ticket car. 
 

Situação do processo: 

 
Instrução  Indiciamento/Defesa  Relatório 

 
Processo encaminhado para 
julgamento em 
______/______/_____ 

X Processo Julgado 

Julgamento: 
 Absolvição  Apenação  

Instauração de PAD ( na hipótese 
de sindicância) 

 Penalidade Prescrita X Arquivamento 

Pena aplicada:  

Remessa dos autos:  MPF  AGU 

Recomendação de 
Instauração de TCE 

  Valor do dano causado ou estimado (R$): 

2.  

Número do processo: 25270.015.389/2009-85 

Tipo de processo:  X 
Sindicância Investigativa  Sindicância Acusatória 

 Sindicância Patrimonial  Processo Administrativo-disciplinar 

Ato instaurador: 
X  

Portaria   
Ordem de 
Serviço 

  
Outros (especificar) 
 

Numero e data do Ato: Nº: 198 Data: 25/09/2009 

Fato sob apuração 
(descrição sucinta):  

Apurar responsabilidade de servidor. 
 

Situação do processo: 

 Instrução  Indiciamento/Defesa  Relatório 

 
Processo encaminhado para 
julgamento em 
______/______/_____ 

X Processo Julgado 

Julgamento: 
 Absolvição  Apenação X 

Instauração de PAD ( na hipótese 
de sindicância 

 Penalidade Prescrita  Arquivamento 

Pena aplicada:  

Remessa dos autos:  MPF  AGU 

Recomendação de 
Instauração de TCE 

  Valor do dano causado ou estimado (R$): 

 

Local e Data: Boa Vista-RR, 05/03/2010 

 
 




