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  Em observância às instruções contidas na Instrução Normativa do 

Tribunal de Contas da União – TCU nº. 57/2008, pela Decisão Normativa TCU 

nº. 100/2009, e pela Portaria da Controladoria Geral da União - CGU nº. 

2270/2009, elaborou-se o presente relatório de gestão que trata da atuação 

das diversas unidades que compõem a estrutura organizacional da 

Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde, no estado do Rio de 

Janeiro, no exercício de 2009. 

 

 

  O documento aborda, em grandes linhas, os objetivos e metas 

institucionais e/ou programáticas, o desempenho operacional, informações 

sobre a composição de recursos humanos, restos a pagar, recomendações do 

órgão ou unidade de controle interno, e atos de admissão, desligamento, 

concessão de aposentadoria e pensão praticados no exercício. Cumpre 

ressaltar que o foco de análise, foram as principais subações, seus produtos e 

resultados obtidos, de acordo com indicadores de desempenho. 

 

 

  Este relatório objetiva demonstrar a performance da Coordenação,  

e afirmar o seu papel de instância federal necessária no ambiente de 

execução das  políticas públicas de saúde no Estado.  
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1. Identificação 

 

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

Poder/Órgão de Vinculação ou 
Supervisão 

Executivo/Ministério da Saúde 

Nome completo da unidade e sigla 
Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no 
Estado do Rio de Janeiro – Core - RJ 

Código SIORG FUNASA – (2207( 

Código na LOA 36211 

Principal Atividade e Código CNAE 
8412-4/00 PROMOÇÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE; 

FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL 

Situação Operacional Ativa 

Natureza Jurídica Fundação do Poder Executivo 

Endereço postal 
Rua Coelho e Castro, nº. 6 – Bairro Saúde – CEP: 20081-
060- Rio de Janeiro, RJ  

Telefones de contato (21) 2263-6263 e 2263-6873 

Endereço da página institucional na 
internet e endereço eletrônico 

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

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

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

Código e nome da UJ titular do 
relatório 

255019 – Coordenação da Fundação Nacional de Saúde no 
Estado do Rio de Janeiro – Core - RJ 

Código das UJ abrangidas Não consolida outras unidades 

Unidades gestoras utilizadas no 
SIAFI 

Nome 
 

Código 
 

Não se aplica Não se aplica 

 

 

 

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

 

Nome do Coordenador Regional 

 

 

Marcos Roberto Muffareg 

 

População do Estado 

 

 

16.010.429 habitantes 

 

Nº. de Municípios abrangidos pela 

CORE 

 

 

72 municípios 

 

População Indígena do Estado 

 

 

35.934 (Fonte IBGE) 

 

 

 

Nome do Dsei 

 

 

Não se aplica à Core - RJ 

 

População Indígena abrangida 

pelo Dsei 

 

 

Não se aplica à Core - RJ 

 

Número de Pólos-Base 

 

 

Não se aplica à Core -  RJ 

 

Número de Casai 

 

 

Não se aplica à Core -  RJ 

 

Número de Aldeias 

 

Não se aplica à Core - RJ 

 

Etnias Indígenas 

 

 

Não se aplica à Core - RJ 

 

 

 

Nome do Dsei a que pertence 

 

Dsei Litoral Sul 

 

População Indígena abrangida 

pela Core 

 

616 

 

Número de Polos-Base 

 

1 

 

Número de Casai 

 

1 

 

Número de Aldeias 

 

6 

 

Etnias Indígenas 

 

Guarani,Pataxó, Potiguara  e Guajajara 
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2. Objetivos e metas institucionais e/ou programáticos 
 

2.1. Responsabilidades institucionais da unidade – Papel da unidade 

na execução das políticas públicas 
 

 
 

De acordo com o regimento interno da instituição cabe à 
Coordenação Regional coordenar, supervisionar e desenvolver atividades da 

Fundação Nacional de Saúde – Funasa, na sua respectiva área de jurisdição. 
Dessa forma, a Coordenação Regional executa ações, cujos objetivos 

estratégicos visam, de forma macro,  promover e proteger a saúde, por meio 
da oferta de serviços de saneamento ambiental e de atenção integral à saúde 

indígena.  
Com relação à área de saneamento ambiental, o objeto da sua 

intervenção são prioritariamente os municípios com população até 50.000 

habitantes - o que representa uma cobertura de 60,87% dos municípios do 
estado – que apresentam um quadro de ausência e/ou ineficiência de 

sistemas de saneamento, bem como aqueles considerados como de 
relevância epidemiológica. Inclui-se também nesse espectro de atuação, 

municípios com população superior à declarada, mas que atendem a pelo 
menos um dos critérios mencionados anteriormente. E no que diz respeito à 

saúde indígena, o total da população aldeada, o que representa algo em torno 
de 600 índios, distribuídos pelas seis aldeias existentes no estado. Cumpre 

acrescentar que a Core dispõe de um polo-base para atendimento às 
demandas oriundas da área de saúde indígena.          

 
Incluí-se também no elenco de objetivos estratégicos da Core, o 

atendimento com ações de saneamento ambiental, às comunidades 
remanescentes de quilombos. 

 

Assim, a cobertura com ações de saneamento ambiental alcança 
mais da metade dos municípios do estado e integralmente as populações 

indígenas e as comunidades quilombolas. 
 

Com relação à atuação da Core, na área de saúde indígena, a 
relevância e a importância do seu papel reside no fato de que é a única 

instituição federal responsável pelo estado de saúde daquelas populações. 
 

A seguir, detalha-se a atuação dos dois eixos finalísticos da 
coordenação regional, que são: saneamento ambiental e saúde indígena. 
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Saneamento Ambiental     
 

  

MUNICÍPIOS COM AÇÕES DE SANEAMENTO DESENVOLVIDAS DIRETA 
OU INDIRETAMENTE PELA COORDENAÇÃO EM 2009 

 

 
 

 A execução de ações de saneamento ambiental, que estão 
inseridas nos programas: serviços urbanos de água e esgoto; saneamento 

rural e resíduos sólidos urbanos, e que dizem respeito à construção de 

sistemas e/ou adoção de soluções simplificadas de abastecimento de água; 
construção de sistemas de esgotamento sanitário; destinação e manejo de 

resíduos sólidos e implantação de melhorias sanitárias domiciliares -, obedece 
a critérios técnicos, tendo por pano de fundo os recursos orçamentários 

disponíveis, para a seleção de municípios situados na faixa populacional de 
até 50.000 habitantes, ou mais, conforme explicitado anteriormente. Dentre 

esses critérios destacam-se: a relevância epidemiológica, ausência e/ou 
ineficiência de sistemas de saneamento ambiental.  

 
  No que diz respeito às populações indígenas não há qualquer tipo 

de critério técnico pré-estabelecido para a seleção, vez que a carência por 
esse tipo de serviço é total, e, por conseguinte, a execução das ações fica 

condicionada à existência de recursos orçamentários para o desenvolvimento 
das respectivas obras e/ou melhorias.  

 

  Em relação as comunidades remanescentes de Quilombos, apesar 
da demanda por ações de saneamento, são obedecidas as prioridades 

técnicas para a aplicação e recursos orçamentários em obras e/ou melhorias. 
 

  No bojo das ações de saneamento ambiental, a Core - RJ 
desenvolve direta e indiretamente ações de educação em saúde, dentro do 

programa de serviços urbanos de água e esgoto, junto à população 
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beneficiada pela obra e/ou melhoria, no sentido de conscientizá-la da 

importância e da necessidade de preservação dos serviços, e em última 

instância, concorrer para a mudança de hábitos e costumes, com vistas à 
manutenção do seu estado de saúde.   

 

 
Saúde Indígena  
 

A Coordenação Regional atua no estado do Rio de Janeiro, com ações de 

atenção integral à saúde indígena, dentro do programa de proteção e 
promoção dos povos indígenas, em 06 (seis) aldeias Sapukai, em Angra dos 

Reis, Arandumirim (Mamangua), Itaxi Mirim (Parati Mirim), Jahape (Rio 
Pequeno), Guaratapu (Araponga), localizadas no município de Paraty e o 

assentamento de Camboinhas, no município de Niterói. 
 

LOCALIZAÇÃO DAS ALDEIAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

Localização da área do Pólo-Base de Angra dos Reis, destacando sede do 
Pólo-Base, das aldeias e aspectos geográficos e econômicos (rios, estradas, 

limites territoriais, atividades extrativistas e agricultura). 
 

 

SED E DO  

P Ó LO -BA SE  

 

As metas estabelecidas no Plano Operacional 2009 contemplaram as 
áreas programáticas que possuem indicadores de fundamental importância 

para o planejamento das ações da saúde indígena, objetivando a organização 

dos serviços e o monitoramento dessas atividades. 
Dentre as ações de atenção integral à saúde indígena, podem-se 

destacar as seguintes: vigilância e segurança alimentar e nutricional dos 
povos indígenas; atenção integral à saúde da mulher e da criança indígena; 
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assistência farmacêutica para o subsistema de saúde indígena e imunizações 

nas aldeias. 

Este relatório descreve o resultado da operacionalização das ações de 
atenção integral à saúde indígena, subdivididas em subações, que foram 

programadas no Plano Operacional da Funasa/Coordenação Regional do Rio 
de Janeiro, e executadas no ano de 2009. 

As subações programadas para 2009 foram analisadas, a partir dos 
dados coletados e consolidados pela Equipe Multidisciplinar de Saúde 

Indígena, que atua no DSEI Litoral Sul, Polo-Base de Angra dos Reis, na área 
de abrangência da Coordenação Regional da Funasa, no Rio de Janeiro. 

 
 

 
 

2.2. Estratégia de atuação frente às responsabilidades 
institucionais 

 
 

 

 
 

A Coordenação Regional desenvolve as suas atividades com base 
no seu Plano Operacional, onde estão definidos os programas, as ações, 

subações, metas e o respectivo orçamento. O Plano é elaborado em 
conformidade com o que dispõe o Plano Plurianual de Governo- PPA.  

  
A definição de programas, ações e/ou subações, metas e diretrizes 

de atuação é de competência dos órgãos técnicos da Presidência da 
instituição, cabendo à regional dar consequência. 

 
Posto isto, optou-se por detalhar as estratégias utilizadas pelas 

diversas unidades que compõem a estrutura organizacional da Coordenação, 
para o desenvolvimento do seu elenco de atividades ao longo do ano de 

2009.  As ações de saneamento ambiental, de responsabilidade da Divisão de 

Engenharia de Saúde Pública- Diesp, são desenvolvidas de diferentes formas 
e abordagens, ou seja, em algumas ações, cujo detalhamento será tratado 

oportunamente neste relatório, a Divisão apenas acompanha e supervisiona, 
e em outras executa. Com relação ao acompanhamento de convênios e/ou 

termos de compromissos celebrados entre a Presidência da Instituição e 
entidades no estado, a Divisão acompanha, e supervisiona a execução das 
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obras com visitas técnicas, e certifica a sua conclusão. A execução direta se 

dá quando da realização de obras de saneamento básico nas aldeias 

indígenas e nas comunidades quilombolas. Além disso, a Divisão presta 
assessoria técnica aos municípios, no que diz respeito ao controle da 

qualidade da água para consumo humano.    
 

As ações de saúde indígena – detalhadas em item específico - são 
coordenadas pela Assessoria de Saúde Indígena – Asin, que por sua vez 

reporta-se tecnicamente ao Distrito Sanitário Especial Indígena – unidade 
organizacional da Funasa entendida como uma base territorial e populacional, 

sob responsabilidade sanitária claramente definida, envolvendo um conjunto 
de ações de saúde necessárias à atenção básica, articulado com a rede do 

Sistema Único de Saúde – SUS, e deve ser também considerado como um 
espaço produtor de saúde para referência e contra-referência, composto por 

uma equipe mínima multiprofissional necessária para executar as ações - 
localizado em Curitiba, no Estado do Paraná. Para a execução das ações, 

conta, a Asin, além do pessoal localizado na própria assessoria, com uma 

equipe multidisciplinar de saúde indígena, localizada no Pólo-base (instância 
de atenção primária conforme preconizado no modelo de atenção em saúde 

indígena, em vigência na instituição).   A área de abrangência dessas ações, 
conforme mencionado em item anterior, atinge os municípios de Angra dos 

Reis e Parati, onde estão localizadas as aldeias indígenas. 
 

 As ações de educação em saúde utilizam como estratégia de 
atuação, a abordagem direta junto às comunidades quilombolas e populações 

indígenas, e de forma indireta, com as equipes ou núcleos de educação em 
saúde dos municípios pactuados com a instituição. 

 
 As ações de recursos humanos obedecem aos documentos legais 

externos e internos como norte para a sua execução.  
 

A exemplo das ações de recursos humanos, as ações 

administrativas são desenvolvidas com base em literatura específica que rege 
os assuntos dessa natureza. 

 
As ações de comunicação são desenvolvidas com base na produção 

factual das unidades da Coordenação Regional. A estratégia de veiculação da 
produção em rede interna se constitui num instrumento fundamental para o 

processo de visibilidade e transparência da gestão da Core - RJ. É importante 
lembrar que as matérias podem ser acessadas por qualquer cidadão, através 

do site: www.funasa.gov.br;  
 

Convém destacar que a atuação da Core, no que diz respeito 
principalmente ao desenvolvimento das ações das suas áreas finalísticas, foi 

reforçada pelas seguintes estratégias: otimização dos espaços de negociação 
coletiva envolvendo gestores estadual e municipais para a agilização de obras 

de saneamento ambiental, com ênfase para aquelas relativas ao Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC; reuniões sistemáticas com gestores 
municipais resistentes à implantação e/ou implementação de parcerias, com 

vistas à alavancagem de ações de interesse mútuo; e reuniões técnicas com 
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representações estadual e municipais para troca de experiências, visando o 

fortalecimento dos processos de trabalho a serem desenvolvidos 

coletivamente.   
 

Como resultado da adoção dessas estratégias registra-se o 
aumento do número de demandas à Coordenação, oriundas de prefeituras, 

lideranças indígenas e representação de comunidades quilombolas, no sentido 
de conhecer de forma aprofundada os trabalhos desenvolvidos pela Unidade, 

no âmbito do estado. Isso equivale dizer que o nível de visibilidade da 
atuação da Core, no estado, sofreu um sensível aumento. A Coordenação já é 

considerada como uma parceira na agenda dos gestores estadual e 
municipais, que trata da qualidade de vida da população, bem como na 

manutenção do seu estado de saúde. 
 

Abaixo estão grupadas, por eixo, as principais realizações exitosas 
alcançadas pela Coordenação em 2009:  

 

Gestão: as parcerias estabelecidas com os gestores estadual e 
municipais que permitiram ações conjuntas nas áreas finalísticas da 

Coordenação com um alto grau de resolutividade; o estabelecimento de 
controle gerencial para cumprimento, em tempo hábil, das demandas de 

auditoria interna e externa; o fortalecimento do colegiado regional de gestão, 
como um espaço de decisões coletivas, baseada na ótica da gestão por 

resultados; e a atuação positiva na fiscalização dos contratos vigentes no 
ano.    

 
  Saneamento ambiental: o fortalecimento da parceria estabelecida 

com as demais instituições que atuam em casos de calamidade pública, no 
que diz respeito à disponibilização de infraestrutura e apoio logístico, na 

perspectiva de oferecer à população um conjunto de soluções integradas com 
um alto grau de resolubilidade e efetividade; o trabalho permanente de 

sensibilização promovido pelos técnicos junto aos municípios conveniados, no 

sentido de destacar a importância da presença de um engenheiro ou 
profissional competente, nos quadros municipais, para que o processo de 

elaboração de projetos de engenharia não venham a impactar, de forma 
negativa, no desenvolvimento das demais ações; e o ótimo desempenho da 

equipe de engenharia na aprovação de convênios do Programa de Aceleração 
do Crescimento, atingindo a média de 75% de documentos aprovados.   

 
Saúde indígena: fortalecimento da gestão de atenção à saúde 

indígena expressa pela inexistência de qualquer problemática que não fosse 
possível de ser resolvida, no âmbito da Coordenação Regional ainda que 

envolvesse demais parceiros; nenhuma criança menor de cinco anos e 
gestante sem acompanhamento, por parte dos profissionais que cuidam da 

vigilância alimentar e Nutricional nas aldeias indígenas; nenhum óbito infantil 
sem a devida investigação; realização de todos os exames requeridos para as 

mulheres indígenas nas faixa etária de 12 a 49 anos; implantação da política 

de assistência farmacêutica; execução integral de todas as ações relativas à 
atenção à saúde bucal; controle das DST/Aids, tuberculose, no âmbito das 

11 
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aldeias; e execução integral de todo o esquema vacinal previsto na meta de 

imunização.  

 
Como fatores impeditivos - tanto na ambiência interna quanto 

externa da Coordenação -, do avanço e/ou alcance total das metas previstas 
no plano operacional, podem ser elencados os seguintes: a morosidade com 

que os recursos foram repassados pela Presidência da instituição para a 
Coordenação Regional, com reflexos negativos principalmente nas ações de 

saneamento ambiental; má qualidade técnica dos projetos apresentados 
pelos municípios para viabilizar a celebração de convênios que objetivam 

ações de saneamento ambiental; demora, por parte dos municípios, em 
reunir a documentação necessária para a obtenção da licença ambiental, 

obstaculizando o início de obras de saneamento ambiental; deficiência de 
engenheiros nos quadros da Coordenação Regional e nos dos municípios, 

provocando soluções de continuidade em tratativas sobre a celebração e/ou 
execução de objetivos pactuados em convênios e outros documentos 

congêneres; e a alta rotatividade de profissionais nos quadros municipais, 

impactando, de forma negativa, na interlocução da Coordenação Regional 
com os municípios, com o consequente retardo na execução de processos de 

trabalho coletivos.  
 

Registra-se que a Coordenação Regional ainda apresenta uma 
deficiência de pessoal crônica para desenvolvimento dos seus processos de 

trabalho.  Cumpre registrar que é a única Core com forças de trabalho 
sujeitas à regimes diferenciados, ou seja, estatutário e celetista. Dessa 

forma, além da falta de pessoal, observa-se também a falta de capacitação 
em legislação celetista para atuar com segurança nas demandas oriundas dos 

quase 6.000 empregados públicos, que não atuam na Coordenação, apesar 
de manterem o vínculo empregatício.  

 
A título de esclarecimento e ilustração da problemática de pessoal, 

inseriu-se, abaixo, um gráfico sobre a situação da força de trabalho, segundo 

situação funcional, onde se pode verificar que os servidores em exercício na 
Coordenação, representam apenas 1,32% do total de servidores incluídos no 

Sistema Integrado de Administração de Pessoal – SIAPE, como pertencentes 
aos quadros funcionais da Coordenação. Em outras palavras, dos 11.458 

servidores listados no Sistema, apenas 151 estão presentes no cotidiano 
laboral da Coordenação Regional. É uma informação que se oferece para a 

reflexão. 
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1 - Ativo Permanente (162) 6 - Cedido  (7) 11 - Emprego Público (5156) 

2 - Aposentados  (1119) 7 - Excedente a Lotação (0) 12 - Cedido SUS/LEI 8270 (2255) 

3 - Requisitados  (1) 8 - Requisitados de outros órgãos (1) 13 - Estagiário (30) 

4 - Nomeado Cargo de Comissão (3) 9 - Exercício descentralizado carreira (4) 14 - Beneficiário Pensão (2532) 

5 - Sem Vinculo (0) 10 - Exercício provisório (0)     

Total: 11470 

     01   02    03      04      05     06      07      08     09       10      11      12       13      14 
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2.3. Programas 
 

 
2.3.1. Programa 0150 – Proteção e Promoção dos Povos Indígenas 

 

 
 

 
 

Agente Indígena de Saúde/Sapukai  

 

 
 

 

 
 

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 

Marcos Roberto Muffareg 

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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2.3.2.1. Ação 6140 – Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional 

dos Povos Indígenas 

 

 

2.3.3.1. Subação 30.065 – Core/RJ – Implementação das Ações de 

Vigilância Alimentar e Nutricional nas Áreas Indígenas 
 
Execução Físico- Financeira da Subação  

 

 
 

As crianças de 0-5 anos, público-alvo prioritário dessa ação, estão 
sendo acompanhadas mensalmente, com avaliação do estado nutricional 

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 do Rio de Janeiro 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física      

Acompanhar o 

estado nutricional 
das gestantes  

Gestante 

nutricionalmente 
acompanhada  

% 85 68,4 80% 

Acompanhar o 

estado nutricional 
de crianças de 0 a 

5 anos  

Criança 

nutricionalmente 

acompanhada  

% 90 90 100 

Financeira      

Garantir recursos 

para a execução 

das atividades  

Recursos 
Garantidos  

Unidade 10.000,00 6.000,00 60% 



 17 

realizado através de antropometria. Foi intensificado o programa desde a 

contratação de uma Nutricionista em 2007 para coordenar as ações de 

vigilância nutricional no Pólo-Base. A equipe multidisciplinar foi capacitada em 
vigilância alimentar e nutricional, onde a equipe de enfermagem e a 

nutricionista, junto aos AIS realizam a coleta dos dados antropométricos, 
processam e analisam os dados, determinando ações em parceria com 

demais órgãos locais com o objetivo de viabilizar a aquisição de alimentos 
para as crianças, consideradas desnutridas ou em risco nutricional. 

 No ano de 2009 o percentual de crianças atendidas foi de 89,9%, sendo 
a meta prevista no Plano Operacional de 90% de cobertura de atendimento 

nutricional.  O percentual médio de crianças com baixo peso e muito baixo 
peso para idade foi de 12,8%, com tendência de queda nos últimos meses do 

ano de 2009. Enquanto em janeiro (2009) o percentual de crianças com baixo 
peso e muito baixo peso foi de 17,6%, este percentual diminuiu para 9,2% 

em novembro. A ação vem sendo constantemente intensificada, por meio de 
busca ativa das crianças que não são pesadas mensalmente, como também 

no trabalho com as mães indígenas quanto ao cuidado e atenção que deve 

ser dispensado às crianças, em especial as que apresentam baixo peso, 
relativos a aleitamento materno, introdução de alimentação adequada, 

suplementação de micronutrientes, além do controle de doenças diarréicas e 
infecciosas. 
 

 
 

Quadro nº 7 – Cobertura de pesagem na População Indígena de crianças e 

gestantes nas aldeias do Polo Base de Angra dos Reis/2009. 
Fonte: FUNASA/CORERJ/ASINRJ/SIASI-POLO BASE DE ANGRA DOS REIS 

CONSOLIDADO DE PESAGENS 2009 

PÚBLICO ALVO POPULACAO PESAGENS 
COBERTURA 

(%) 

Crianças 110 75 89,91 

Gestantes 22 14 66,02 
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FOTO – CRIANÇA NO MOMENTO DA PESAGEM 

 

Quadro 8 – Freqüência de Baixo Peso e Muito Baixo Peso/idade na População 

Indígena de crianças nas aldeias do Pólo Base de Angra dos Reis/2009. 
      
 
 
 

Fonte: FUNASA/CORERJ/ASINRJ/SIASI-POLO BASE DE ANGRA DOS REIS 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

CASOS DE BAIXO PESO e MUITO BAIXO PESO 2009 

PÚBLICO ALVO FREQUÊNCIA 

Nº Crianças Nº Casos 

12,81 % 

110 14 
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2.3.2.2. Ação 8743 – Promoção, vigilância, proteção e recuperação da 

saúde indígena 
 

Tipo da Ação Atividade 

Finalidade Disponibilizar serviços de saúde aos povos indígenas 

Descrição 

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

 

OBS: Esta ação foi desdobrada em subações, a fim de se ter uma perfeita 
visualização das atividades a serem desenvolvidas. 
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2.3.3.1. Subação 30.235 – Capacitação de profissionais na Área 

Indígena 

 

Execução Físico- Financeira da Subação  

 

No período foram realizadas reuniões mensais com a EMSI, como 
também, palestras e reuniões para profissionais dos hospitais de referencia e 

com profissionais do Programa de Saúde Mental do município de Angra dos 
Reis e Paraty. 

Os eventos de formação e capacitação programados estão apresentados 
no Quadro 1, a seguir. Cabe destacar que o Módulo Introdutório para AIS e 

AISAN ainda está em fase de Dispersão nas aldeias. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 
DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado 
/ Esperado 

Física      

Realizar reuniões e 

eventos que visem 

a capacitação de 

profissionais que 

atendem a área de 

saúde indígena  

Eventos 

Realizados  
unidade 25 25 100% 

Promover eventos 

de capacitação 

para profissionais 

de saúde e 

conselheiros 

indígenas  

Profissionais 

capacitados  
unidade 180 210 

Superação 

da meta em 

16,6% 

Financeira      

Garantir recursos 

para a execução 

das atividades 

Recursos 

garantidos  

unidade 100.000,00 51.638,00 51,6% 
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Quadro 1 – Atividades de formação e de educação permanente 

 
  AGENDA ATIVIDADE CLIENTELA PARCEIROS 

Março Capacitação para o programa 

de Vigilância e Controle da 

Hanseníase 

18 técnicos da 

EMSI 

SESDEC - RJ 

Capacitação para o programa 

de Vigilância e Controle da 

Tuberculose na infância  

30 técnicos da 

EMSI 

SESDEC - RJ 

Agosto Capacitação Pedagógica para 

profissionais de saúde  

15 técnicos da 

EMSI de São Paulo 

e Rio de Janeiro  

ASIN / CORE–

SP  

Reunião Técnica sobre efeitos 

Adversos Pós Vacinação  

Técnicos da EMSI e 

de unidades de 

referência em 

Angra e Paraty 

SESDEC – RJ 

Setembro Oficina sobre levantamento de 

dados geográficos e estatísticos 

EMSI 

AIS e AISAN 

Profissionais da 

SES de Angra e 

Paraty 

IBGE 

FIOCRUZ SEE 

– RJ 

Outubro Formação de AIS, Módulo 

Introdutório  

(Concentração) 

 

7 AIS e AISAN das 

aldeias de Parati 

Mirim, Sapukai, 

Mamanguá e 

Camboinhas 

ASCOM / 

Equipe de 

Educação em 

Saúde 

Oficina de avaliação de 

programação para AISAN 

AISAN das 5 

aldeias 

DIESP 

Seminário sobre Parada 

cardiorrespiratória 

EMSI  

Curso para Conselheiros Locais 

de Saúde Indígena 

Conselheiros Locais 

de Saúde Indígena 

das 5 aldeias 

 

Novembro Oficina para elaboração do 

Plano Distrital de Saúde 

Indígena 

EMSI e gestores da 

ASIN 

 

Reunião para elaboração do 

plano Local de Saúde 

Conselheiros Locais 

de Saúde Indígena 

das 5 aldeias 
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ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS NA ÁREA INDÍGENA 

 

 
Foto - Escolarização Indígena 

 

 

 
Foto - Técnicos da EMSI de São Paulo e Rio De Janeiro durante a 

Capacitação Pedagógica para AIS e AISAN  

 
 

 

Em 2009 foram realizados 25 eventos, sendo, reuniões mensais com a 
Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena, palestras e reuniões para 

profissionais dos Hospitais de referência e, também foram realizadas reuniões 
com profissionais do Programa de Saúde Mental do Município de Angra dos 
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Reis, Palestra sobre Tuberculose na Infância, Palestra sobre Eventos Adversos 

de Vacina, Módulo Introdutório para AIS e AISAN, Oficina de Avaliação e 

Programação para AISAN, Seminário sobre Parada Cardiorrespiratória, Curso 
para Conselheiros Locais de Saúde e reunião com Equipe Multidisciplinar de 

Saúde Indígena, Oficina de elaboração do Plano Distrital de Saúde Indígena, 
Curso de Formação de AIS e AISAN, Módulo Introdutório(fase de dispersão) e 

discussão e elaboração do Plano Local de Saúde com os conselheiros de 
saúde indígena. 
 

 
 

2.3.3.2. Subação 30.195 – Implantação de ações de Atenção Integral 
a Saúde da Mulher e da Criança Indígena 

 
Execução Físico- Financeira da Subação  
 
 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física      

Índice 
calculado a 
partir do 
número de 

óbitos de 
menores de um 

ano, dividido 
pelo número de 
nascidos vivos, 
multiplicado 
por mil 

Coeficiente 
de 
mortalidade 
infantil da 
área 

indígena de 

abrangência 
da Core-RJ  

unidade 
95,2 por 
mil 

178,6 por 
mil 

Meta não alcançada, 

superando o esperado 
em 87,6% (houve mais 

óbitos do que o 
esperado para 2009) 

Financeira      

Garantir 
recursos para a 
execução das 

atividades  

Recursos 
garantidos  

unidade 25.000,00 25.000,00 100% 

 

 

As ações de atenção integral a saúde da mulher desenvolvem-se 
especialmente por meio do acompanhamento durante a gestação.  As 

gestantes têm que ter pelo menos 6 consultas de pré-natal, objetivando 
contemplar a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, com incentivo ao 

parto na aldeia e ao aleitamento materno. 
Em 2009, 53,6% das gestantes acompanhadas tiveram no mínimo 6 a 7 

consultas, com cobertura de 5,1. 
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Quadro 2 – Consultas de pré-natal à gestante indígena do Polo Base de Angra 

dos Reis/2009 

 

CONSULTAS DE PRÉ – NATAL 

Aldeia 
Nº de  

Gestantes 

Nº de  

Consultas 

Sapukai 15 74 

Itaxi Mirim 6 26 

Arandumirim 3 15 

Jahape 3 12 

Camboinhas 2 17 

Guarautapu 1 10 

Total 30 154 

       Fonte: FUNASA/CORERJ/ASINRJ/SIASI-POLO BASE DE ANGRA DOS REIS. 

 

 
FOTO – GESTANTE SENDO VACINADA – ABRIL/2009 

 
Em 2009, 53% das mulheres indígenas em idade fértil, fizeram exames 

preventivos para câncer de colo do útero. 
As ações de atenção integral a saúde da criança desenvolvem-se por 

meio da vigilância das doenças prevalentes na infância, tais como IRA e 
diarréia, com vistas a diminuição da mortalidade infantil. A vigilância está 

centrada em visitas domiciliares regulares às famílias, busca ativa e educação 
em saúde, especialmente em situações de risco, sendo realizadas pelos 

técnicos da equipe multidisciplinar e pelos agentes indígenas de saúde. 

Quanto ao índice de mortalidade infantil, foi programado a manutenção 
ou diminuição do coeficiente de mortalidade em 95,2 por mil. Esta meta não 

foi alcançada. Em 2009 o índice foi de 178,6 óbitos por mil nascidos vivos. 
Cabe destacar que a ocorrência dos óbitos se concentrou em uma única 

aldeia. Esse resultado pode estar relacionado a diferentes fatores, tais como: 
conflitos internos, grande adensamento populacional, dentre outros.  

Convém destacar que as doenças por Infecções Respiratórias são as que 
apresentam maior incidência, principalmente nas crianças menores de cinco 

anos, como mostra o Quadro 3, porém no ano de 2009 houve uma redução 
em números absolutos.     
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Quadro 3 – Agravos na População Indígena no Polo Base de Angra dos Reis - 

2000-2009. 

 

Fonte: FUNASA/CORERJ/ASINRJ/SIASI-POLO BASE DE ANGRA DOS REIS 
 

O Quadro 4 mostra que na série histórica de sete anos, os casos de 

hospitalização nos últimos três anos têm se mantido. 
 

Quadro 4 - Série Histórica com o Percentual de Hospitalização na População 

Indígena no Polo-Base de Angra dos Reis - 2003-2009. 
 

Fonte: FUNASA/CORERJ/ASINRJ/SIASI-POLO BASE DE ANGRA DOS REIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ANO 
 

CAUSAS 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

 Nº de casos de 
IRA 

572 668 322 379 623 580 432 390 597 266 

Nº de casos de 
PARASITOSES 

228 318 197 217 108 186 187 44 190 108 

Nº de casos de 

DIARRÉIA 
120 139 58 29 67 152 120 47 149 160 

Nº de casos de 
ANEMIA 

177 207 161 104 26 184 98 35 74 32 

Nº de casos de 
AFECÇÕES DE 

PELE 
108 15 153 227 230 341 126 

 
24 

 
45 87 

 
2003 
(%) 

2004 
(%) 

2005 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

2008 
(%) 

2009 
(%) 

PERCENTUAL DE 

HOSPITALIZAÇÃO 
8,1 8,9 12,9 10,1 5,9 6,0 5,1 
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2.3.3.3. Subação 30.216 – Implantação de ações de Assistência 

Farmacêutica para o subsistema de Saúde Indígena 

 

Execução Físico- Financeira da Subação  

 

 
As ações de assistência farmacêutica vêm sendo desenvolvidas por 

farmacêutica contratada em janeiro, que foi capacitada pelo DESAI no final de 
dezembro para operar o SISCOESC – Sistema de Controle de Estoque de 

Medicamentos. 
No que se refere à infra-estrutura foram adquiridos equipamentos para 

estruturação da farmácia nas instalações do Polo-Base, estando os 
medicamentos devidamente acondicionados. Está em fase de implantação o 

controle dos fármacos e insumos por meio do sistema referido acima que 

funciona on line.  Ainda há a pendência de reconhecimento da Farmácia junto 
a Vigilância Sanitária Estadual e Local, em Angra dos Reis, cujo processo está 

em andamento. 
Foi constituída na Assessoria de Saúde Indígena, uma Comissão de 

Recebimento de Medicamentos composta por 4 membros, entre eles 1 
farmacêutico-bioquímico. 

A capacitação de recursos humanos para a promoção do uso racional e 
monitoração de medicamentos e outros insumos para a saúde ainda não foi 

realizada, requerendo continuidade de investimentos em 2010. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física      

Desenvolver 

mecanismos que 
permitam o uso 
racional dos 
medicamentos  

Assistência 
Farmacêutica 
Implantada 

unidade 1 1 100% 

Financeira      

Garantir 
recursos para a 
execução das 
atividades  

Recursos 
garantidos  

unidade 65.000,00 61.107,59 94% 
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2.3.3.4. Subação 30.217 – Implementação de Ações de Atenção à 

Saúde Bucal para a População Indígena 

 

Execução Físico- Financeira da Subação  
 

 
 

A atenção à saúde bucal no Pólo-Base de Angra dos Reis é 

realizada em conformidade com as “Diretrizes para a Atenção à Saúde Bucal 
nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas”, que orientam os cirurgiões-

dentistas que atuam nas equipes multidisciplinares de saúde indígena (Emsi), 
para o planejamento, execução, controle e avaliação das ações e serviços da 

atenção à saúde bucal aos povos indígenas, em consonância com os 
princípios e diretrizes do SUS e da Política Nacional de Saúde Bucal. 

A organização da atenção à saúde bucal no Dsei proporciona à 
população indígena, por meio do Convênio Funasa/Projeto Rondon e da 

Prefeitura de Angra dos Reis a realização de ações para o controle de infecção 
intrabucal que visam à promoção da saúde e à remoção de focos de infecção 

na assistência a população indígena e compreendem:  
 

 Procedimentos de ação coletiva: identificação de necessidades 

individuais, através de coleta de informação para o planejamento das 

ações; ações de educação em saúde, ação coletiva de escovação dental 

supervisionada, aplicação de flúor gel, distribuição de escova e creme 

dental; 

 Procedimentos individuais: ações curativas e/ou terapêuticas executadas 

pela equipe de saúde bucal, tais como: aplicação terapêutica de flúor gel; 

controle de placa bacteriana; raspagem, alisamento e polimento 

supragengival; restaurações dentárias; exodontias, entre outros;  

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física      

População 

atendida com 

3,4 

procedimentos 

odontológicos 

básicos  

Índice médio de 

procedimentos 

odontológicos 

alcançado  

unidade 3,4 3 88,2% 

Financeira      

Garantir 

recursos para a 
execução das 

atividades  

Recursos 
garantidos  

unidade 35.000,00 35.000,00 100% 
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 Reabilitação: por meio de tratamento com próteses totais, parciais e a 

reconstituição estético-funcional com material odontológico indicado;  

 Coleta de informações: por meio de formulários odontológicos 

preconizados pela Funasa; 

 Os tratamentos de maior complexidade e aqueles não realizados nas 

aldeias, por falta de estrutura adequada, são referenciados para o 

Serviço Especializado de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde 

de Angra dos Reis, havendo um bom retorno da ação. 

 
O Quadro 4 demonstra que mesmo com as dificuldades que a equipe de 

odontologia enfrenta para o desenvolvimento do seu trabalho, o desempenho 
é satisfatório, com alcance integral das metas estabelecidas para o exercício.  

De qualquer forma, vale destacar as seguintes dificuldades que impactam, de 

forma negativa, na melhoria e na qualidade dos trabalhos. São elas: 
existência de apenas uma autoclave em Paratimirim (a outra, de Sapukai, 

está sendo consertada na ASIN), o que obriga a equipe de odontologia a 
trazer todo o material contaminado para a aldeia supra para esterilizar. 

Muitos dos equipamentos odontológicos existentes foram conseguidos através 
de doações, e quando isso ocorreu já se encontravam bastante usados. Após 

dez anos o estado desses equipamentos é precário, por isso o custo com 
manutenção é bastante elevado.  A produção total, conforme se depreende 

do quadro, em estudo, foi de 1722 procedimentos básicos, para uma 
população em torno de 560 pessoas, com idade para tratamento odontológico 

(acima de um ano de idade). O trabalho de educação foi contínuo, como 
também as visitas domiciliares. 
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Quadro nº 4 - Produção das atividades de Odontologia na População 

Indígena no Polo Base de Angra dos Reis/2009. 
 

Atividades 

/ Produção 
Jan Fev Mar Abri Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Procedimentos 

Básicos 
193 145 128 160 165 205 127 124 144 48 178 105 1722 

Procedimentos 
Especializados 

07 03 06 07 05 08 09 06 06 05 05 1 56 

Prótese 02 02 01 - 02 04 03 02 10 02 - 02 30 

Visita 
domiciliar 

25 18 06 36 22 20 23 27 17 01 16 23 234 

Pacientes 
Atendidos 

AG 85 64 87 95 103 72 78 98 40 93 70 970 

DE 07 09 23 08 28 12 08 14 02 13 04 158 

Número de 1ª 
consulta 
realizada 

70 39 28 63 55 58 23 38 47 12 26 27 486 

Escovação 

supervisionada 
(*) 

08 17 - 25 23 15 48 158 67 02 46 127 536 

Fluorterapia 
(**) 

15 17 - 25 23 15 48 158 59 02 45 123 530 

Educação em 

saúde 
- 01 - -  01 03 03 03 - 01 03 15 

Creme Dental 
distribuído 

138 35 11 272 105 52 196 208 39 - 32 100 1188 

Escova Dental 

(inf.e ad) 
128 34 09 276 50 47 109 168 71 03 37 120 1052 

Fio 
dental(família) 

31 11 02 54 08 05 09 04 01 - 01 02 128 

(*) nº de pacientes que participaram da escovação supervisionada  
( ** ) n.º de ações em escovações e fluorterapia realizadas. 
Fonte: FUNASA/CORERJ/ASINRJ/SIASI-POLO BASE DE ANGRA DOS REIS. 
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2.3.3.5. Subação 30.218 – Implementação de ações de prevenção e 

controle de DST/Aids  
 
Execução Físico- Financeira da Subação  

 
 

As ações de prevenção e controle de DST/Aids vem sendo desenvolvidas 
em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e Defesa Civil do Rio de 

Janeiro – SESDEC, Fundação Oswaldo Cruz e Secretarias Municipais de Saúde 
da área de abrangência das aldeias indígenas. Em 2009 estavam 

programadas atividades, tais como: implantação de testes rápidos para 

identificar e notificar casos de HIV/AIDS; acompanhamento do tratamento 
dos casos positivos; desenvolver ações preventivas e de educação em saúde, 

com a distribuição de preservativos, nas aldeias indígenas no âmbito da Core 
RJ. 

Os testes rápidos para diagnóstico de HIV não foram disponibilizados 
devido a mudanças promovidas pelo Ministério da Saúde, relacionadas à 

utilização. Essas mudanças tornaram indispensável uma nova capacitação 
para os profissionais de saúde de nível superior, que será realizada no início 

de 2010. 
No final de 2009 a Assessoria de Saúde Indígena da Core-RJ, pactuou 

com a Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, através 
da Coordenação do Programa de DST/AIDS, a entrega dos kits, mediante um 

novo treinamento para utilização do teste rápido de HIV e aconselhamento 
dos usuários, de acordo com as novas orientações do Ministério da Saúde. 

Também em 2009, foi instalada, no Polo-Base de Angra dos Reis, uma 

geladeira para acondicionar os testes rápidos para diagnóstico de HIV, 
adquirida pela Coordenação Regional do Rio de Janeiro. 

 
 

 
 

 
 

META 

PROGRAMADA 
PRODUTO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física      

Diagnosticar com 

rapidez casos de 

HIV  

Teste rápido 

para HIV 

implantado  

unidade 1 0 0% 

Financeira      

Garantir recursos 

para a execução 

das atividades  

Recursos 

garantidos  
unidade 10.000,00 6.000,00 60% 
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2.3.3.6. Subação 30.219 – Implementação de ações de Controle da 

Tuberculose e Hanseníase em áreas indígenas 

 
Execução Físico- Financeira da Subação  
 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física      

Alcançar o 
percentual de 
cura de 100% 
de todos os 
casos de 
Tuberculose 

diagnosticados 
na Core-RJ 

Casos de 
Tuberculose 
curados 

% 100 0 0 

Identificar 
todos os 
sintomáticos 
respiratórios 

Sintomáticos 
respiratórios 
identificados 

unidade 5 8 
Superação da meta 
em 62,5% 

Implantar o 
programa de 
controle da 
Hanseníase 

Programa de 
Hanseníase 

implantado 

unidade 1 1 100% 

Financeira      

Garantir 
recursos para a 
execução das 
atividades  

Recursos 
garantidos  

unidade 10.000,00 10.000,00 100% 

 
As ações de vigilância da Tuberculose e da Hanseníase, incluindo a 

notificação de casos identificados seguem protocolos do Ministério da Saúde. 
As ações especificas são desenvolvidas rotineiramente nas visitas 

domiciliares, por meio da identificação de casos de sintomáticos respiratórios, 
que foram na totalidade de  09 casos, sendo acompanhados dentro das 

diretrizes do programa através de exames laboratoriais, onde os casos foram 
todos negativos. É bom lembrar que toda a população está vacinada com a 

BCG, o que é feito a partir em todas as crianças recém nascidas. 
Cabe ressaltar a importância nas ações de vigilância do monitoramento 

dos deslocamentos da população, considerando-se a característica migratória 
dos e os impactos no processo saúde-doenca.  

No que se refere à população aldeada no estado do Rio de Janeiro, não 

foram identificados casos de hanseníase. 
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2.3.3.7. Subação 30.299 – Implementação de ações de imunização 

nas aldeias indígenas 

 
Execução Físico- Financeira da Subação  
 

 
  As ações de vacinação desenvolvidas no âmbito das aldeias do 

estado seguem calendário e protocolos técnicos do Ministério da Saúde 

relativos a administração, conservação e distribuição das vacinas. 
Procurou-se enfatizar a recuperação de informações, análise e tabulação 

dos dados de cobertura vacinal nas aldeias, bem como a orientação em 
serviço para os técnicos da EMSI.  

 O Quadro 5 apresenta a distribuição da cobertura vacinal com as 
doenças imunopreveníveis que mais acometem a faixa etária  < de 1 ano,  

que foi de 100 %. A meta pode ser alcançada pela infra-estrutura e pela 
logística utilizada entre os postos de saúde indígena e os municípios onde 

ficam as Aldeias. Essa estrutura contempla condições de transporte como por 
meio de viaturas e barco para deslocamento da equipe transportando as 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado 
Alcançado / 

Esperado 

Física      

Alcançar a 

cobertura 

Vacinal para as 

vacinas Pólio 

Oral e 

Tetravalente em 

crianças 

menores de 1 

ano  

Cobertura 

vacinal 

alcançada 

para as 

vacinas Pólio 

Oral e 

Tetravalente 

% 100 100 100 

Alcançar a 

Cobertura 

vacinal para as 

vacinas Tríplice 

Viral e Hepatite 

em crianças de 1 

a 4 anos 

Cobertura 

vacinal 

alcançada 

para as 

vacinas 

Tríplice Viral 

e Hepatite 

% 100 100 100 

Esquema vacinal 

completo em 

todos os 

indígenas das 

aldeias na área 

de abrangência 

da Core RJ. 

Indígenas 

com 

esquema 

vacinal 

completo 

% 100 94 94 

Financeira      

Garantir recursos 

para a execução 
das atividades  

Recursos 

garantidos  
unidade 25.000,00 25.000,00 100% 
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vacinas distribuídas pela Central de Frio dos Municípios de Angra dos Reis, 

Paraty e Niterói até as aldeias. 

 
Quadro nº 5 - Cobertura Vacinal de rotina na População Indígena menor de 

01 ano no Polo Base de Angra dos Reis/2009. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: FUNASA/CORERJ/ASINRJ/SIASI-POLO BASE DE ANGRA DOS REIS 

 

Com o registro e a atualização semanal dos dados referentes às vacinas 
e outros procedimentos no Sistema de Informação da Atenção da Saúde 

Indígena- SIASI de forma on-line pode-se preceder ao planejamento mensal 
das ações de imunização mantendo-se o calendário vacinal atualizado, 

inclusive nos casos dos que chegam de outros estados. 
O Quadro 6 apresenta a cobertura vacinal contra doenças 

imunopreveníveis  que mais acometem as crianças na faixa etária  < de 6 

anos, considerando-se o calendário de saúde indígena diferenciado do 
calendário vacinal do não índio. Estas vacinas previnem doenças infecciosas 

que circulam com muita rapidez de contágio, como a varicela e influenza, 
ocasionando complicações que com frequência levam à mortalidade infantil. A 

vacina Pneumococo 23 oferece proteção contra a pneumonia, agravo esse 
mais frequente pelas situações ambientais e condições de vida da população  

referenciada nas Aldeias do Polo Base de Angra dos Reis. No ano de 2010 o 
calendário de vacinação vai ser acrescido da vacina Pneumo 10, será mais 

uma vacina para a proteção das crianças menores de um ano contra as 
pneumopatias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Vacina Polo Base de Angra dos Reis 

População  Vacinados Cobertura 

BCG 24 24  
 

 
100 % 

Hepatite B 24 24 

Febre Amarela 24 24 

Poliomielite 24 24 

Varicela  24 24 

Tetravalente 24 24 

Rotavírus 24 24 
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Quadro nº 6 – Cobertura Vacinal para as vacinas Varicela, Pneumococo e 

Influenza para crianças até 9 anos de idade 

 

População Varicela Pneumococo Influenza 

População 

vacinada 

% de 

cobertura Faixa 

Etária 
Geral 

Nº 

Vacinas 

1ª dose 

Nº Vacinas 

1ª dose 

Nº Vacinas 

(*) 

6 a 

11meses 
16 -------- ------------- 16 16 100 

1 ano 26 26 ------------- 26 26 100 

2 – 4 anos 83 83 83 83 83 100 

5 – 9 anos 103 103 103 103 103 100 

TOTAL 228 212 186 228 228 100 

 Fonte: FUNASA/CORERJ/ASINRJ/SIASI-POLO BASE DE ANGRA DOS REIS 
(*) A população de 6 meses a 8 anos, deverá receber duas doses de vacina, quando vacinados pela primeira vez,    
para considerar esquema completo. 
 
 

 
 Foto – ALDEIA SAPUKAI – VACINAÇÃO – ABRIL-2009 
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2.3.3.8. Subação 30.275 – Implementação de ações de saúde mental 

nas áreas indígenas 

 

Execução Físico- Financeira da Subação 

 
 

As ações de saúde mental foram implementadas na área de abrangência 

da Coordenação Regional do Rio de Janeiro, de acordo com as Diretrizes da 
Saúde Mental Indígena, estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

Como atividades realizadas em 2009, destacamos as reuniões do Grupo 
de Trabalho de Saúde Mental do Estado do Rio de Janeiro, realizadas no final 

do ano. Essas reuniões têm como objetivo avaliar as ações de saúde mental 
para os povos indígenas, desenvolvidas no Rio de Janeiro, definir estratégias 

para a implantação das ações e realizar diagnóstico sobre a situação do 
alcoolismo nas aldeias indígenas do Rio de Janeiro, com instituições parceiras, 

que são: Fiocruz, Núcleo de Pesquisas sobre Alcool e Drogas/NEPAD/UERJ, 
SESDEC/RJ, Fundação de Saúde de Angra dos Reis e Secretaria de Saúde de 

Paraty. No âmbito interno da Funasa, existe uma parceria com a 
ASCOM/Equipe de Educação em Saúde. 

 As instituições parceiras discutiram, elaboraram e apresentaram ao 
Ministério da Saúde o projeto “Redução de Danos em Saúde Mental/Álcool e 

outras Drogas e Prevenção das Dst/Aids nas Populações Indígenas Guaraní no 

Pólo Base de Angra Dos Reis, Rio de Janeiro” que foi aprovado em 2009, pela 
Coordenação de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. Este projeto será 

desenvolvido em 2010 em parceria com os municípios de Angra dos Reis, 
Paraty e Niterói. 

 As atividades de atenção a saúde mental foram realizadas, conforme 
programação e orientação do Departamento de Saúde Indígena e 

recomendações do Ministério da Saúde. Todos os pacientes que necessitaram 
de assistência foram atendidos da rede do SUS. 
 

 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física      

Implementar 

Diretrizes de 

saúde mental 

indígena em 

todas as aldeias 

no âmbito da 

Core RJ   

Diretrizes de 
saúde mental 
indígena 
implementadas  

unidade 1 1 100% 

Financeira      

Garantir recursos 

para a execução 
das atividades  

Recursos 
garantidos  

unidade 5.000,00 5.000,00 100% 
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2.3.3.9. Subação 30.055 – Promoção da Educação em Saúde dos 

Povos Indígenas 

 
Execução Físico- Financeira da Subação  

 

 

A Educação em Saúde como área técnica, dada sua importância e 
relevância, enquanto agente de transformação e de inclusão social no alcance 

da Missão Institucional da Funasa, utiliza métodos e processos participativos 
e problematizadores, preconizados e consolidados, buscando práticas 

inovadoras a partir da realidade em um processo dialógico e horizontalizado 
de construção e reconstrução compartilhada do conhecimento e na ação 

coletiva para a transformação social. 

Os profissionais dos serviços, os parceiros e a população são 
sujeitos/atores que debruçados sobre a realidade procuram conhecê-la, 

compreendê-la, desvendá-la e atuar sobre ela para transformá-la. E o 
processo de transformação da realidade acontece paralelamente a desses 

sujeitos transformadores, baseada na união e respeito dos saberes científico e 
popular na construção do conhecimento. 

A Educação em Saúde ocorre nas relações que se estabelecem entre os 
profissionais de saúde e saneamento e destes com a comunidade, que será 

contemplada com os benefícios das obras de saneamento ambiental, portanto 
é fundamental para informar, orientar e sensibilizá-los sobre a importância da 

participação dessa população, em todas as etapas, para que compreendam e 
valorizem o significado das melhorias para a sua qualidade de vida. 

A prática educativa vinculada às ações finalísticas da Funasa ocorre em 
todo processo de construção, reconstrução e produção do conhecimento, 

sendo uma parcela das ações que constituem o setor saúde e devendo ser 

dinamizada em consonância com a totalidade dessas ações, de modo 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Beneficiar 05 
aldeias com 

ações de Ed. Em 
Saúde e Mob. 

Social na 

Atenção Integral 
à Saúde dos 

Povos Indígenas 

Comunidades 
sensibilizadas 

quanto às 
ações de 

Educação em 

Saúde 

Unidade 5 5 100% 

Garantir 
recursos para a 

execução das 
atividades 

 

 

 

Recursos 
garantidos 

Unidade R$11.000,00 R$11.000,00 100% 
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integrado, em todos os níveis do sistema, dentro dos princípios da 

descentralização. 

A Equipe de Educação em Saúde da Coordenação Regional do Rio de 
Janeiro implementou atividades educativas voltadas para a promoção da 

saúde dos povos indígenas, entre as quais podemos citar o processo de 
formação dos AIS (Agente Indígena de Saúde) e AISAN (Agente Indígena de 

Saneamento) que deverá ser articulado em todos os níveis e integrado aos 
programas de educação, meio ambiente e de atividades produtivas locais, 

priorizando a educação continuada e a compreensão sobre fatores 
determinantes do processo saúde-doença. 

   

 
A maioria dos grupos indígenas do Brasil está formada por 

microssociedades, isto é, grupos com populações de até 200 pessoas. Em 
termos gerais, cerca de 77% dos povos indígenas do Brasil têm uma 

população de até 1.000 indivíduos, e 27% têm mais de 1.000 pessoas, tendo 
o maior grupo de indígenas tupi - guarani 30.000 indígenas. 

 A população indígena Guarani do Estado do Rio de Janeiro, faz parte do 

Polo-Base de Angra dos Reis, que integra o DSEI Litoral Sul, que é um dos 34 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas existentes no país. Também fazem 

parte deste Distrito os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Os Guaranis do DSEI Litoral Sul somam, na atualidade, um 

total de 5.216 indivíduos, existindo no Polo-Base de Angra dos Reis 580 
índios, distribuídos em 05 aldeias: Sapukai, Rio Pequeno, Paratimirim, 

Araponga, Mamanguá e um acampamento indígena, em Camboinhas. 
A aldeia de Paratimirim se localiza no bairro que leva o mesmo nome, à 

beira de uma estrada de terra, por onde passam diariamente automóveis de 
passeio e ônibus de turismo, além de uma linha de ônibus municipal. A aldeia 

fica cerca de 20 Km ao sul da cidade de Paraty equidistante 
aproximadamente 4,5Km da estrada Rio-Santos. Sua área demarcada 

compreende 79,2 hectares, com perímetro de 3,8 Km (Funai, 1995), numa 
região de mata atlântica menos preservada. Em Paratimirim vivem cerca de 

124 Guaranis, concentrados em aproximadamente 32 casas, com 40 famílias. 

 Até haver o reconhecimento da ocupação da área de Mamanguá, a reserva 
de Araponga era a de mais difícil acesso, compreendendo uma área de 

213,20 hectares de Mata Atlântica, com perímetro de 7.175 hectares (Funai, 
1995). A aldeia está situada no bairro de Patrimônio e dista aproximadamente 
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30 Km ao sul do centro da cidade de Paraty, quase na divisa com o estado de 

São Paulo. Apesar de ser a mais antiga área ocupada pelo povo Guarani na 

região, ainda encontra-se muito preservada, na medida em que se encontra 
numa altitude bastante elevada, no coração da Serra da Bocaina. Atualmente, 

esta aldeia possui 06 casas com 25 indivíduos, que pertencem ao mesmo 
núcleo em função dos laços de parentesco. 

As outras duas aldeias ainda não iniciaram o processo de demarcação, 
mas já foram reconhecidas pelo órgão indigenista oficial (FUNAI) como áreas 

indígenas ocupadas pelo povo Guarani. A aldeia de Rio Pequeno situa-se no 
bairro do mesmo nome, distando uns 20 Km ao norte do centro da cidade de 

Paraty e a cerca de 03 Km da estrada Rio-Santos. Esta aldeia possui 04 casas 
e 06 famílias, com um total de 25 pessoas residindo em uma área de 

aproximadamente 07 hectares. 
A comunidade mais recente é a de Mamanguá, situada numa área de 

proteção ambiental chamada de APA Cairuçu, que fica na direção sul-sudeste 
a partir da sede do município de Paraty. O acesso a esta região é somente 

por mar, sendo atualmente o local com mais difícil acesso entre todas as 

comunidades Guarani do Estado do Rio de Janeiro. Nesta aldeia, residem 14 
pessoas, em 05 casas e com 04 famílias. 

Sendo os Agentes Indígenas de Saúde e Saneamento, atores 
fundamentais e elo articulador no diálogo entre a Equipe Multidisciplinar de 

Saúde Indígena (EMSI) e a comunidade, e, considerando que desenvolvem 
um trabalho voltado para saúde e este se dá na interface da saúde, da 

educação e da comunicação, podemos afirmar que parte do trabalho desses 
agentes é educativo. 

Diante deste contexto e da necessidade desses agentes estarem mais 
preparados e seguros para desenvolverem ações educativas junto as suas 

comunidades, a Equipe de Educação em Saúde, da Coordenação Regional do 
Rio de Janeiro - Funasa, participou da Oficina de Avaliação do Processo de 

Formação dos AIS e AISAN em parceria com a Assessoria de Saúde Indígena 
(ASIN) e a Escola Técnica de Saúde Enfermeira Izabel dos Santos (ETIS). 

A Oficina de Avaliação do Processo de Formação de AIS e AISAN 

objetivou analisar as ações desenvolvidas pelos agentes, na perspectiva de 
modelo de promoção da saúde; apoiar os AIS no diagnóstico da situação de 

saúde em suas comunidades por meio da realização de mapeamento do 
território e de cadastramento das famílias, assim como, no planejamento de 

visitas domiciliares e práticas educativas em suas comunidades. 
Estavam presentes na oficina 12 AIS e AISAN em processo de formação, 

lideranças indígenas, Técnicas da ASIN, Técnicos da EMSI, Assessora 
Pedagógica da ETIS e Técnicos da Equipe de Educação em Saúde da Funasa. 
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  As atividades apontadas geraram a satisfação de todos os integrantes 
da oficina. O mais importante foi alcançar os objetivos, relembrando pontos 

cruciais no trabalho dos AIS e AISAN e mais ainda, a viabilização de uma 
efetiva atividade de promoção e prevenção da saúde dos povos indígenas. 

Os técnicos da Ascom/Edusa programaram em parceria com a ASIN, a 
realização dos Encontros Educativos com as comunidades indígenas. Nesses 

encontros foram discutidos situações de risco e agravos à saúde, objetivando 
um diagnóstico situacional sobre a situação de cada aldeia, visando à 

promoção de oficinas de capacitação com agentes indígenas, subsidiando-os 
para atuarem no desenvolvimento de trabalhos e ações educativas, junto as 

suas comunidades. 
As atividades educativas foram implementadas nas aldeias de Rio 

Pequeno, Paratimirim, Araponga e Sapukay abordando o objetivo dos 

encontros. 

 

  

 

   

No levantamento dos temas de interesse para que sejam fomentados 
com os AIS e AISAN nas próximas oficinas, foram solicitados: Alimentação 

Saudável, Meio Ambiente, Saúde Bucal, Higiene, DST/Aids, Leishmaniose, 
Alcoolismo e Cultivos Agrícolas. 

A Equipe de Educação em Saúde promoveu Encontros Educativos para 
debater a realização da coleta seletiva do lixo e passar informações sobre a 
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Gripe A (H1N1). Os procedimentos sobre a coleta de lixo foram tratados junto 

aos indígenas nas aldeias, enquanto as informações sobre a nova gripe foram 

transmitidas para a Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena. 
 O técnico da Assessoria de Comunicação Social e Educação em Saúde 

participou como instrutor da capacitação do Módulo Introdutório, referentes 
aos agravos à saúde (diarréia e IRA – Infecção Respiratória Aguda) com as 

Equipes Multidisciplinares dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo e com os 
AIS e AISAN do Polo Base de Angra dos Reis, nas fases de concentração e 

dispersão. 

    

 Foi possível observar a importância da capacitação pedagógica dos 

agentes indígenas de saúde e saneamento das aldeias indígenas da etnia 
Guarani do Estado do Rio de Janeiro, para melhoria  das ações desenvolvidas 

diariamente, como também instrumentalizá-los, quanto ao levantamento dos 
temas sugeridos por eles, durante o Encontro de Educação em Saúde 

realizado nas quatro aldeias. 

  

  
 

Além dessa capacitação é vital que se faça um acompanhamento 

(prático) com os agentes em suas ações diárias, a fim de mostrar a 
importância das visitas domiciliares, como também reuniões, entre outras 

atividades, as quais poderão ser fomentadas com as comunidades. 
Partindo-se da concretização dessas propostas se faz necessário uma 

avaliação constante para possíveis mudanças nas atividades educativas para 
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que não se tornem estanques nem conclusivas. Fazem parte de um processo 

de avanços e recuos e precisam ocorrer de forma contínua em estrita relação 

com os agentes indígenas de saúde e saneamento, professores indígenas e 
lideranças comunitárias. 

Está comprovado, que a Educação em Saúde se constitui num conjunto 
de práticas pedagógicas e sociais de conteúdo técnico, político e científico, 

que proporciona resultados surpreendentes na melhoria da qualidade de vida 
da população, que aprende na prática a correlação existente entre o processo 

saúde X doença, refletindo assim, o seu aprendizado. 
 O fomento das atividades supracitadas pode-se apontar facilidades e 

dificuldades. Quanto às facilidades: bom relacionamento com os técnicos da 
Assessoria Indígena, Saneamento e com os Agentes Indígenas de Saúde e 

Saneamento, proporcionando o desenvolvimento das ações educativas. 
Dificuldades: deficiência de recursos humanos para implementação das ações 

de Educação em Saúde e Mobilização Social. 
A prática educativa pauta-se no respeito ao universo cultural dos 

indivíduos e das formas de organização da comunidade, considerando que 

todas as pessoas acumulam experiências, valores, crenças, conhecimentos e 
são detentoras de um potencial de organização e ação.  

A dimensão educativa é inerente aos processos de trabalho em saúde, 
seja ao nível da sua formalização nas práticas pedagógicas reconhecidas por 

sua delimitação ao espaço da escola ou dos serviços de assistência à saúde, 
mas também pela saúde e educação constituírem-se como práticas sociais 

que se articulam na vida de todo ser humano. 
Portanto, considera-se que o fim da ação de Educação em Saúde é a 

transformação. Esta ação, como área do conhecimento, contribui de forma 
decisiva para a consolidação dos princípios e diretrizes do SUS. A sua clientela 

compõe-se de profissionais de saúde, grupos sociais e população em geral, 
respeitando as suas formas de organização. 

Pode-se afirmar, a importância da Educação em Saúde como prática 
social, cujo processo contribui para a formação da consciência crítica dos 

indivíduos a respeito de seus problemas de saúde, partindo da sua realidade e 

estimulando a busca de soluções e organização para a ação individual e 
coletiva. 

Baseando-se nos pressupostos 

mencionados, faz-se necessário a continuidade das ações educativas com os 
atores sociais envolvidos no processo (AIS, AISAN, professores indígenas, 

lideranças comunitárias e Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena), a fim de 
conseguir atingir os objetivos propostos. 
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Assim, pode-se constatar, que a semente está sendo plantada, a árvore 

começa a germinar e os agentes irão com os seus aprendizados, permitir que 

os frutos de boa qualidade sejam colhidos. 

   

   

 
2.3.1. Programa 0122 – Serviços Urbanos de Água e Esgoto 

 

 
 

 
 

    
 
              Abastecimento de Água                                   Esgotamento Sanitário 

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 

Marcos Roberto Muffareg 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados 
para avaliação do 
programa 

 Taxa de cobertura dos serviços urbanos de abastecimento de 

água (%) 

 Taxa de cobertura dos serviços urbanos de coleta de esgoto 

(%) 

 Índice de Esgoto Tratado referido à Água Consumida (%) 

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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Para o exercício de 2009, independentemente do programa e/ou ação, a 

Divisão de Engenharia de Saúde Pública (Diesp) contou com a seguinte força 
de trabalho: 

 
          Lotados na sede da Core: 

 01 Engenheiro respondendo pela Divisão; 

 03 Engenheiros para análise, aprovação e acompanhamento dos 
convênios / obras; 

 01 Arquiteto; 
 01 Inspetor de saneamento; 

 01 Técnico projetista; 
 01 Administrativo; 

 03 Secretárias; 
 02 Estagiários 

 
Lotados no Centro de Capacitação em Barra de São João: 

 01 Farmacêutico Bioquímico; 
 01 Engenheiro; 

 01 Artífice Especializado; 
 03 Auxiliares de Serviços Gerais; 

 02 Secretários; e 

 03 Motoristas; 
 

Facilitadores para o desempenho das ações independentemente do 
programa: 

 
Funasa 

 A solução apresentada pela Coordenação em terceirizar a frota de 
veículos, cujo contrato teve a sua vigência encerrada em 01/09/2009, 

viabilizando as viagens para supervisões técnicas até aquela data; e 
 A atividade meio estruturada para atender as demandas; 

 

Município 
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 A vontade política e abnegação de alguns profissionais. 

 

Dificultadores para o desempenho das ações independentemente do 

programa: 
 

Funasa 
 Atraso na celebração dos Convênios por parte da Presidência; 

 Demora no repasse dos recursos por parte da Presidência, gerando 

defasagem do recurso para efetiva conclusão do Plano de Trabalho; 

 Número reduzido de engenheiros; e 

 Desmotivação e envelhecimento do quadro de servidores. 

 

Município 

 Inexistência e/ou deficiência de um quadro técnico capacitado para 

atender as exigências; 

 Demora na apresentação dos projetos técnicos;  

 Projetos apresentados de baixa qualidade; 

 Demora na apresentação das Licenças Ambientais, Outorgas e Posse de 

terreno; 

 Demora na solução das pendências técnicas apontadas; e 

 Exigência da assinatura do gestor público da época de referência do 

convênio. 
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2.3.2.1. 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 do Rio de Janeiro 

Área Responsável 
por Gerenciamento 
ou Execução 

Divisão de Engenharia de Saúde Pública - Diesp 

Competências 
institucionais 
requeridas para a 
execução da ação 

Portaria MS n° 1.776/2003 – SEÇÃO IX - Art. 75.   
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2.3.3.1. Subação 30.036 – Implantação e Melhorias de Sistemas 

Públicos de Abastecimento de Água 

 
Execução Físico – Financeira da Subação 
 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física      

Apoiar o 

beneficiamento 
de 49.158 

famílias com a 
implantação e 

melhorias de 

sistemas 
públicos de 

abastecimento 
de água 

Família 

Beneficiada 

Unidade 49.158 49.158 1 

Acompanhar 

16 convênios 
de exercícios 

anteriores 

Convênio 

Acompanhado 

Unidade 17 17 1 

Financeira      

Garantir 

recursos para 
a execução 

das atividades 

Recursos 

garantidos 

unidade 35.217,28 35.217,28 1 

 
 

Convênios / Obras concluídas no exercício 

      

MUNICÍPIO 
Nº DO 

CONVÊNIO 
POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

VALOR DE 
INVESTIMENTO 

FUNASA  

Visitas 
Técnicas 

Realizadas 

RIO DAS FLORES 1610/04 250 hab. R$ 119.987,72 1 

   R$ 119.987,72  

 

Convênios em andamento no exercício   

       

MUNICÍPIO 
Nº DO 

CONVÊNIO 
POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

VALOR DE 
INVESTIMENTO 

FUNASA  

Visitas 
Técnicas 

Realizadas 

PORTO REAL 1541/02 4000 hab. R$ 63.995,67 4 

AREAL 0829/03 855 hab. R$ 199.936,07 4 

CANTAGALO  0832/03 120 hab. R$ 159.940,09 3 

CARMO  0833/03 9000 hab. R$ 39.986,14 3 

PORCIÚNCULA 0843/03 400 hab. R$ 127.944,96 2 
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COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0925/04 1200 hab. R$ 79.985,30 4 

MIRACEMA 0876/04 155 hab. R$ 79.749,46 4 

TRAJANO DE MORAIS 1873/04 627 hab. R$ 119.859,15 1 

CANTAGALO 1199/05 3000 hab. R$ 400.000,00 1 

CARMO 0201/05 11000 hab. R$ 200.000,00 3 

COMENDADOR LEVY GASPARIAN 1200/05 1200 hab. R$ 450.000,00 1 

COMENDADOR LEVY GASPARIAN 2489/05 2300 hab. R$ 480.000,00 1 

CONCEIÇÃO DE MACABU 0729/05 1970 hab. R$ 500.000,00 4 

PARACAMBI 2072/05 41716 hab. R$ 250.000,00 1 

PARACAMBI 2073/05 10000 hab. R$ 500.000,00 5 

QUATIS 1206/05 5760 hab. R$ 300.000,00 5 

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0892/05 2500 hab. R$ 250.000,00 3 

SILVA JARDIM 1281/05 3746 hab. R$ 250.000,00 3 

TANGUÁ 2179/05 3135 hab. R$ 1.882.861,38 4 

TANGUÁ 2182/05 1500 hab. R$ 1.791.000,00 2 

TANGUÁ/GOV ESTADO 2177/05 24249 hab. R$ 1.500.000,00 2 

APERIBÉ 0268/06 12800 hab. R$ 225.000,00 1 

APERIBÉ 0927/06 2000 hab. R$ 300.000,00 1 

CASIMIRO DE ABREU 0174/06 513 hab. R$ 142.200,00 1 

RIO CLARO 2973/06 950 hab. R$ 1.000.000,00 2 

RIO DAS FLORES 0291/06 1400 hab. R$ 135.000,00 1 

CARMO TC 0135/07 2500 hab. R$ 650.000,00 2 

GOV-SEOBRAS/BOM JARDIM TC 0133/07 1100 hab. R$ 1.150.000,00 1 

GOV-SEOBRAS/CARDOSO MOREIRA TC 0134/07 12500 hab. R$ 672.799,43 1 

GOV-SEOBRAS/CORDEIRO TC 0136/07 35000 hab. R$ 994.733,64 1 

GOV-SEOBRAS/DUAS BARRAS TC 0137/07 4412 hab. R$ 727.177,45 2 

GOV-SEOBRAS/MACUCO TC 0138/07 3925 hab. R$ 259.922,24 2 

GOV-SEOBRAS/PATY DO ALFERES TC 0139/07 27776 hab. R$ 1.922.170,76 1 

GOV-SEOBRAS/RIO CLARO TC 0140/07 1512 hab. R$ 1.400.000,00 1 

GOV-SEOBRAS/SANTA MARIA MADALENA TC 0141/07 400 hab. R$ 552.676,73 1 

GOV-SEOBRAS/SÃO FRANCISCO DE 
ITABAPOANA 

TC 0142/07 25000 hab. R$ 2.200.000,00 1 

GOV-SEOBRAS/SÃO JOÃO DA BARRA TC 0143/07 2600 hab. R$ 1.900.000,00 1 

GOV-SEOBRAS/SÃO JOSÉ DE UBÁ TC 0144/07 800 hab. R$ 322.790,72 1 

GOV-SEOBRAS/SÃO SEBASTIÃO DO ALTO TC 0145/07 8300 hab. R$ 496.398,58 1 

GOV-SEOBRAS/SAPUCAIA TC 0146/07 33632 hab. R$ 1.100.000,00 2 

GOV-SEOBRAS/SUMIDOURO TC 0147/07 2400 hab. R$ 231.124,17 1 

GOV-SEOBRAS/TRAJANO DE MORAIS TC 0148/07 3700 hab. R$ 367.573,67 1 

GOV-SEOBRAS/VARRE-SAI TC 0149/07 7000 hab. R$ 600.000,00 1 

RIO CLARO 0193/07 950 hab. R$ 400.000,00 1 

QUISSAMÃ 0536/08 2300 hab. R$ 200.000,00 1 

CACHOEIRAS DE MACACU TC 0758/09 3700 hab. R$ 957.332,40 1 

LAJE DO MURIAÉ TC 0599/09 1133 hab. R$ 100.585,07 1 

SILVA JARDIM TC 0171/09 2000 hab. R$ 1.750.000,00 1 

   R$ 30.382.743,08  
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2.3.2.3. 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 (RIDE) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

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 do Rio de Janeiro 
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2.3.3.1. Subação 30.039 – Implantação e melhorias de sistemas 

públicos de abastecimento de água 

 
Execução Físico – Financeira da Subação 

 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física      

Apoiar o 
beneficiamento 

de 14.465 
famílias com a 

implantação e 
melhorias de 

sistemas 

públicos de 
esgotamento 

sanitário 

Família 
Beneficiada 

Unidade 14.465 14.465 1 

Acompanhar 
25 convênios 

de exercícios 
anteriores 

Convênio 
Acompanhado 

Unidade 25 25 1 

Financeira      

Garantir 
recursos para 

a execução 

das atividades 

Recursos 
garantidos 

unidade 55.027,00 55.027,00 1 

 
 

Convênios / obras concluídas no exercício 
 

       

MUNICÍPIO 
Nº DO 

CONVÊNIO 
POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

VALOR DE 
INVESTIMENTO 

FUNASA  

Visitas 
Técnicas 

Realizadas 

BOM JESUS DO ITABAPOANA 0926/04 450 hab. R$ 79.994,12 4 

BOM JESUS DO ITABAPOANA 1876/04 2000 hab. R$ 159.988,24 2 

BOM JESUS DO ITABAPOANA 1933/04 1000 hab. R$ 79.989,05 4 

   R$ 319.971,41  
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Convênios em Andamento no exercício 

 

MUNICÍPIO 
Nº DO 

CONVÊNIO 
POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

VALOR DE 
INVESTIMENTO 

FUNASA  

Visitas 
Técnicas 

Realizadas 

CAMBUCI 0831/03 200 hab. R$ 145.985,22 3 

ITALVA 0836/03 98 hab. R$ 119.953,18 2 

PATY DO ALFERES 0492/03 1370 hab. R$ 407.889,77 5 

SÃO JOSÉ DE UBÁ 0846/03 230 hab. R$ 111.964,47 3 

CAMBUCI 0870/04 400 hab. R$ 159.978,22 4 

ITALVA 1601/04 150 hab. R$ 122.308,13 1 

LAJE DO MURIAÉ 1941/04 500 hab. R$ 119.992,43 1 

MIRACEMA 1606/04 800 hab. R$ 122.369,91 1 

PINHEIRAL 1910/04 225 hab. R$ 79.944,86 2 

RIO DAS FLORES 1611/04 130 hab. R$ 39.997,85 1 

SÃO JOSÉ DE UBÁ 1612/04 310 hab. R$ 122.387,57 1 

SUMIDOURO 0881/04 200 hab. R$ 79.991,76 3 

TANGUÁ 1932/04 2000 hab. R$ 135.270,00 4 

APERIBÉ 0195/05 580 hab. R$ 273.000,00 1 

BOM JESUS DO ITABAPOANA 2716/05 1900 hab. R$ 200.000,00 1 

CANTAGALO 0200/05 400 hab. R$ 310.000,00 1 

CANTAGALO 0976/05 250 hab. R$ 180.000,00 1 

CARDOSO MOREIRA 2930/05 501 hab. R$ 256.000,00 2 

CASIMIRO DE ABREU 0202/05 1636 hab. R$ 387.628,86 1 

CONCEIÇÃO DE MACABU 2931/05 420 hab. R$ 300.000,00 1 

CORDEIRO 0977/05 530 hab. R$ 180.000,00 3 

ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0980/05 4000 hab. R$ 150.000,00 6 

ITAOCARA 0207/05 250 hab. R$ 200.000,00 1 

ITAOCARA 2932/05 128 hab. R$ 280.000,00 1 

NATIVIDADE 0214/05 425 hab. R$ 185.000,00 4 

PARACAMBI 2244/05 600 hab. R$ 7.000.000,00 3 

PARATI 0215/05 1300 hab. R$ 150.000,00 1 

PATY DO ALFERES 2999/05 532 hab. R$ 200.000,00 1 

RIO CLARO 0735/05 783 hab. R$ 300.000,00 3 

RIO CLARO 1516/05 4650 hab. R$ 842.000,00 1 

RIO CLARO 1519/05 3360 hab. R$ 400.000,00 3 

RIO CLARO 3001/05 125 hab. R$ 200.000,00 1 

SÃO JOSÉ DE UBÁ 0223/05 470 hab. R$ 385.000,00 1 

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 1279/05 1200 hab. R$ 350.000,00 1 

TANGUÁ 2178/05 33969 hab. R$ 3.609.000,00 3 

TANGUÁ 2560/05 22980 hab. R$ 1.452.405,12 1 

BOM JARDIM 0269/06 500 hab. R$ 270.000,00 2 

BOM JESUS DO ITABAPOANA 1977/06 2500 hab. R$ 1.000.000,00 1 

CAMBUCI 0173/06 300 hab. R$ 142.200,00 1 

CARDOSO MOREIRA 0292/06 200 hab. R$ 142.200,00 2 

CARMO 2673/06 1500 hab. R$ 180.000,00 2 

CASIMIRO DE ABREU 2829/06 20000 hab. R$ 4.550.000,00 1 
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ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 2974/06 160 hab. R$ 1.000.000,00 1 

PARACAMBI 2972/06 900 hab. R$ 3.000.000,00 2 

PIRAÍ 1051/06 2500 hab. R$ 135.000,00 2 

SÃO JOSÉ DE UBÁ 0270/06 2500 hab. R$ 225.000,00 1 

SÃO JOSÉ DE UBÁ 2677/06 250 hab. R$ 180.000,00 1 

SILVA JARDIM 0285/06 350 hab. R$ 108.000,00 1 

SILVA JARDIM 1980/06 423 hab. R$ 500.000,00 1 

SILVA JARDIM 2681/06 500 hab. R$ 270.000,00 1 

TANGUÁ 1974/06 3600 hab. R$ 750.000,00 3 

VASSOURAS 2678/06 3500 hab. R$ 270.000,00 1 

CARMO TC 0557/07 6000 hab. R$ 2.800.000,00 2 

GOV-SEOBRAS/CORDEIRO TC 0558/07 40000 hab. R$ 1.692.997,59 1 

GOV-SEOBRAS/MACUCO TC 0559/07 540 hab. R$ 746.817,65 1 

GOV-SEOBRAS/SANTA MARIA MADALENA  TC 0560/07 1787 hab. R$ 1.500.000,00 1 

MACUCO 1072/07 10000 hab. R$ 600.000,00 1 

MIRACEMA 0726/07 1322 hab. R$ 89.999,63 1 

PARACAMBI 1269/07 2800 hab. R$ 4.500.000,00 1 

PATY DO ALFERES 0251/07 350 hab. R$ 250.000,00 2 

CASIMIRO DE ABREU 0017/08 700 hab. R$ 500.000,00 1 

MANGARATIBA 0019/08 263 hab. R$ 200.000,00 1 

ARRAIAL DO CABO TC 0458/09 25248 hab. R$ 9.999.999,66 1 

CASIMIRO DE ABREU TC 1002/09 18700 hab. R$ 3.900.000,00 1 

   
R$ 

59.060.281,88  
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2.3.2.3. 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 do Rio de Janeiro 
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2.3.3.1 Subação 30.063 – Implantação de Melhorias Sanitárias 

Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos 

 
Execução Físico – Financeira da Subação 

 

 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física      

Acompanhar 
35 convênios 

de exercícios 
anteriores 

Convênio 
Acompanhado 

Unidade 35 35 1 

Apoiar o 

beneficiamento 
de 1.140 

famílias com 
Implantação 

de Melhorias 

Sanitárias 
Domiciliares, 

para 
prevenção e 

controle de 
agravos 

Família 

Beneficiada 

Unidade 1.140 1.140 1 

Financeira      

Garantir 

recursos para 
a execução 

das atividades 

Recursos 

garantidos 

unidade 549.499,00 549,499,00 1 
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Convênios em Andamento no exercício 

 

MUNICÍPIO 
Nº DO 

CONVÊNIO 
POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

VALOR DE 
INVESTIMENTO 

FUNASA  

Visitas 
Técnicas 

Realizadas 

PARACAMBI  0604/02 300 hab. R$ 135.669,73 2 

MIRACEMA 0840/03 155 hab. R$ 71.977,02 3 

SÃO JOSÉ DE UBÁ 0473/03 370 hab. R$ 109.997,31 3 

MIRACEMA 0869/04 216 hab. R$ 79.835,48 4 

IGUABA GRANDE 0731/05 675 hab. R$ 424.631,87 2 

PARACAMBI  2074/05 515 hab. R$ 300.000,00 2 

PARACAMBI 2075/05 985 hab. R$ 400.000,00 2 

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 1280/05 200 hab. R$ 200.000,00 3 

TANGUÁ  0737/05 425 hab. R$ 250.000,00 3 

TRAJANO DE MORAIS 0230/05 780 hab. R$ 200.000,00 2 

CARDOSO MOREIRA 0928/06 465 hab. R$ 200.000,00 2 

CASIMIRO DE ABREU 2780/06 395 hab. R$ 200.000,00 1 

PARATI 0930/06 1000 hab. R$ 759.726,00 3 

CARMO TC 0471/07 250 hab. R$ 200.000,00 1 

CORDEIRO TC 0472/07 250 hab. R$ 200.000,00 2 

MACUCO TC 0473/07 120 hab. R$ 200.000,00 2 

SANTA MARIA MADALENA  TC 0474/07 400 hab. R$ 200.000,00 1 

TRAJANO DE MORAIS 0973/07 1152 hab. R$ 300.000,00 1 

BARRA DO PIRAÍ 0022/08 130 hab. R$ 100.000,00 1 

ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0699/08 210 hab. R$ 100.000,00 1 

JAPERI 0015/08 170 hab. R$ 100.000,00 1 

MAGÉ 0705/08 113 hab. R$ 100.000,00 1 

MANGARATIBA 0018/08 291 hab. R$ 100.000,00 1 

MESQUITA 0707/08 300 hab. R$ 100.000,00 1 

NATIVIDADE 0020/08 420 hab. R$ 100.000,00 1 

NOVA IGUAÇU 0700/08 700 hab. R$ 100.000,00 1 

PORTO REAL 0016/08 534 hab. R$ 100.000,00 1 

PORTO REAL 0710/08 200 hab. R$ 100.000,00 1 

SÃO JOÃO DA BARRA 0021/08 1350 hab. R$ 499.415,40 1 

SEROPÉDICA 0701/08 336 hab. R$ 100.000,00 1 

ARRAIAL DO CABO TC 0169/09 600 hab. R$ 549.499,00 1 

CACHOEIRAS DE MACACU TC 0539/09 2000 hab. R$ 482.103,93 1 

LAJE DO MURIAÉ TC 0597/09 690 hab. R$ 191.284,00 1 

   R$ 7.254.139,74  
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2.3.2.4. 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 do Rio de Janeiro 
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2.3.3.1. Subação 29.975 – Core- RJ – Fomento à Educação em Saúde 

voltada para o saneamento ambiental 

 
Execução Físico – Financeira da Subação 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

META PROGRAMADA PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado 
Alcançad

o 
Alcançado/
Esperado 

Assessorar 34 municípios 

na implantação dos 
núcleos de educação em 

saúde 

Municípios 

assessorados para 
implantação dos 

Núcleos de 
Educação em 

Saúde 

Unidade 34 25 73.53% 

Beneficiar 43 municípios 
conveniados com a 

Funasa, com a 

implantação de ações de 
Educação em Saúde e 

Mobilização Social nos 
Projetos de Saneamento  

Municípios 
contemplados com 

ações de Educação 

em Saúde 

Unidade 43 38 88.37% 

Beneficar 22 municípios 

contemplados no Plano 
de Aceleração do 

Crescimento – PAC, com 
a implantação de Ações 

de Educação em Saúde e 

Mobilização Social nos 
Projetos de Saneamento 

Municípios 

contemplados com 
ações de Educação 

em Saúde (PAC) 

Unidade 22 22 100% 

Dar continuidade às 

ações de Educação em 
Saúde em comunidades 

quilombolas nos 
municípios de Valença, 

Parati e Quatis 

Comunidades 

quilombolas 
contempladas com 

ações de Educação 
em Saúde 

Unidade 3 3 100% 

Garantir recursos para a 
execução das atividades 

 

 

Recursos 
Garantidos 

Unidade R$ 
15.000,00 

R$ 
15.000,00 

100% 
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A Educação em Saúde como área técnica, dada sua importância e 

relevância, enquanto agente de transformação e de inclusão social no alcance 

da Missão Institucional da Funasa, utiliza métodos e processos participativos 
e problematizadores, preconizados e consolidados, buscando práticas 

inovadoras a partir da realidade em um processo dialógico e horizontalizado 
de construção e reconstrução compartilhada do conhecimento e na ação 

coletiva para a transformação social. 
Os profissionais dos serviços, os parceiros e a população são sujeitos 

(atores) que debruçados sobre a realidade procuram conhecê-la, 
compreendê-la, desvendá-la e atuar sobre ela para transformá-la. E à medida 

que vão transformando-a, os sujeitos se transformam dentro deste processo, 
um respeito mútuo de saberes (científico e popular) que não se sobrepõe um 

ao outro, mas se reconstroem. 
A Educação em Saúde ocorre nas relações que se estabelecem entre os 

profissionais de saúde e saneamento e destes com a comunidade, que será 
contemplada com os benefícios das obras de saneamento ambiental, portanto 

é fundamental para informar, orientar e sensibilizá-las sobre a importância da 

participação dessa população, em todas as etapas, para que compreendam e 
valorizem o significado das melhorias para a sua qualidade de vida. 

A prática educativa vinculada às ações finalísticas da Funasa ocorre em 
todo processo de construção, reconstrução e produção de conhecimento, é 

uma parcela das ações que constituem o setor saúde e deve ser dinamizada 
em consonância com a totalidade dessas ações, de modo integrado, em todos 

os níveis do sistema, dentro dos princípios da descentralização. 
A Equipe de Educação em Saúde da Coordenação Regional do Rio de 

Janeiro implementou atividades educativas voltadas para o saneamento 
ambiental. Estas ações foram delineadas para a supervisão do Programa de 

Educação em Saúde e Mobilização Social (Pesms) e para as comunidades 
remanescentes de Quilombos. 

                                                                                               
Supervisão do Pesms – Tanguá/RJ        Oficina na Comunidade Quilombola de São José da Serra 

 

Até o ano de 2005, o Pesms estava atrelado ao Plano de Trabalho da 
Diesp (Divisão de Engenharia de Saúde Pública), com recursos da 

contrapartida dos municípios. A partir de 2006, as Portarias  (M.S. Funasa) 
nº. 151/06 e 723/07, regulamentam o Programa nos convênios de 

saneamento ambiental da Funasa.  
As ações de educação e mobilização social são fundamentais para uma 

política institucional estimuladora da inclusão social e da participação popular, 
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fomentando a troca de experiências por meio de instrumentos e metodologias 

que possam melhorar o diálogo com todos os parceiros envolvidos, seja por 

intermédio da internet, de boletins eletrônicos e impressos, da divulgação de 
experiências bem sucedidas, da realização de seminários e oficinas, entre 

outros, que vem favorecer a criação e consolidação de uma ampla rede de 
articulação e parceria nacional em torno das ações de Educação em Saúde. 

 

        
Oficina do Pesms – Natividade/RJ                   Coral dos filhos dos catadores de lixo/Pesms – Niterói/RJ 

 
No exercício de 2009, foi disponibilizado para a equipe de Educação em 

Saúde, R$ 45.000,00, para serem utilizados com as despesas de diárias 
(339014) e material de consumo (339030). 

No que tange ao Pesms, foram visitados 38 (trinta e oito) municípios, 
totalizando 38 (trinta e oito) supervisões de ações de Educação em Saúde nas 

obras de saneamento ambiental (Sistema de Esgotamento Sanitário, Sistema 
de Abastecimento de Água, Resíduos Sólidos e Melhorias Sanitárias 

Domiciliares). Do total supervisionado, 9 (nove) receberam atesto final das 
ações realizadas e os demais foram parciais. 

SUPERVISÃO DO PESMS - 2009

24%

76%

Supervisão com Atesto Final Supervisão com atesto Parcial
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No fomento das atividades supracitadas podem-se apontar facilidades e 

dificuldades. Quanto às facilidades: contato e orientação dos coordenadores 

do Pesms, referente à importância da realização das ações de Educação em 
Saúde, antes e durante às obras de saneamento; parceria da Funasa com os 

municípios contemplados pelos convênios e a sensibilização da comunidade, 
em relação às ações educativas. Dificuldades: deficiência de recursos 

humanos para a implementação das ações de Educação em Saúde e 
Mobilização Social nos projetos de saneamento; falta de integração dos 

coordenadores do Pesms com os secretários municipais de obras e meio 
ambiente, em relação ao andamento dos projetos, além da alta rotatividade 

dos técnicos envolvidos nas atividades educativas. 
 

 
Reunião do Pesms no município de São Gonçalo/RJ 

 

Em 2009 a equipe de Educação em Saúde implementou 22 (vinte e 
duas) reuniões com os gestores, técnicos e lideranças comunitárias nos 

municípios contemplados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 
por meio do convênio Funasa/Governo do Estado do Rio de Janeiro (Cedae), 

sensibilizando-os quanto à importância da criação de Núcleos de Educação em 
Saúde e a execução do Projeto Pesms (Programa de Educação em Saúde e 

Mobilização Social), a fim de desenvolver ações educativas junto às 
comunidades, estimulando assim, o controle social. 

Reunião do PAC em Santa Maria Madalena/RJ           Reunião do PAC em São Sebastião do Alto/RJ 

 
A equipe assessorou 34 (trinta e quatro) municípios na implantação dos 

núcleos de Educação em Saúde, porém foram criados somente 25 (vinte e 
cinco). 
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NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE - 2009

 
Estes núcleos têm um papel preponderante no fortalecimento de todas 

as ações de saúde do interesse do município e das comunidades, criando uma 

prática interinstitucional mais participativa. 
Considerando que as ações educativas devem ter caráter permanente, é 

objetivo dos núcleos dar continuidade às ações desenvolvidas pelo Pesms, 
apoiando todos os setores técnicos da Secretaria além de articular com as 

demais secretarias e parceiros do município, atividades que visam à 
promoção da saúde da população. 

A equipe desenvolveu ações educativas junto às comunidades 
quilombolas, buscando a construção e reconstrução de conhecimento e o 

controle social, utilizando metodologias participativas/problematizadoras, 

respeitando os princípios etnoculturais e atores do processo, em consonância 
com os princípios e diretrizes do SUS. 

Destacam-se a seguir eventos que caracterizaram o desempenho da 
área no ano de 2009: 

 
Ações educativas na comunidade Quilombola de São José da Serra/Valença-RJ 

A comunidade quilombola de São José da Serra fica localizada no 
município de Valença, a três horas da capital do Estado do Rio de Janeiro. 

Aproximadamente, 100 (cem) pessoas vivem na comunidade. 
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A comunidade quilombola de Santana, está localizada no município de 
Quatis, no interior do Estado do Rio de Janeiro, a 144 (cento e quarenta e 

quatro) quilômetros da capital. Atualmente, possui aproximadamente 105 
(cento e cinco) pessoas residindo na comunidade. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A comunidade de Campinho da Independência, localizada no município 
de Paraty, onde vivem mais de 100 (cem) famílias, aproximadamente 450 

(quatrocentas e cinqüenta) pessoas em 287 (duzentos e oitenta e sete) 

hectares de terra. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Visita domiciliar na Comunidade Campinho da Independência/Paraty – RJ 
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As ações de Educação em Saúde e Mobilização Social nas comunidades 

trazem como proposta a participação social na implementação das diversas 
ações de saneamento, estimulando o cooperativismo e proporcionando acesso 

às instalações, habitações saudáveis e espaços para a organização 
comunitária, possibilitando a geração de trabalho e renda. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

             
Moradia de uma família quilombola – Paraty/RJ 

 

Nas oficinas de Educação em Saúde e Mobilização Social realizadas nas 
comunidades quilombolas no ano de 2008 foram levantadas propostas de 

ações, como a sustentabilidade da comunidade com recursos existentes, as 
parcerias que podem facilitar tal processo, cursos profissionalizantes 

oferecidos pelo município ao integrante da comunidade (técnico em 

enfermagem) que deve retornar para comunidade tal especialização. As ações 
modificaram a vida de cada cidadão. Os resultados da oficina reforçaram a 

importância que as atividades educativas têm no desenvolvimento de uma 
consciência critica e reflexiva, interferindo diretamente nas iniciativas para 

uma vida plena de realizações. 
Para dar continuidade ao desenvolvimento das oficinas e avaliar se as 

comunidades buscaram alternativas positivas, quanto às propostas listadas 
nos eventos, a Assessoria de Comunicação Social e Educação em Saúde 

promoveu reuniões nas comunidades quilombolas.  
A primeira reunião de avaliação foi realizada na comunidade quilombola 

de São José da Serra (Valença). Foram listadas diversas propostas na oficina, 
onde pudemos perceber maior retorno na geração de renda. 
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A segunda reunião aconteceu na comunidade quilombola de Santana 

(Quatis). Das várias propostas identificadas nesta oficina, destacamos a 
participação ativa de técnicos da Prefeitura na comunidade e a Unidade de 

Saúde – PSF. 
 

   
 

A Coordenação da Funasa no Rio de janeiro realizou no ano de 2007, 

obras de saneamento básico: Sistema de Esgotamento Sanitário, Sistema de 
Abastecimento de Água e Melhorias Sanitárias Domiciliares nos quilombos de 

São José da Serra /Valença e Santana/Quatis. 
Ações de Educação em Saúde foram desenvolvidas na comunidade durante as 

obras, com o intuito de informar e sensibilizar a população sobre os benefícios 
dessas intervenções na qualidade de vida e na saúde.  

 Em um segundo momento, fez-se necessário implementar uma Oficina 
Técnico-Pedagógica, a fim de avaliar o impacto dessas ações, junto às 

comunidades, para construir os indicadores quantitativos e qualitativos. 

 Na comunidade quilombola de São José da Serra, mediante os objetivos 
propostos obtivemos resultados positivos, tendo em vista a participação ativa 

dos integrantes da oficina, ao longo das ações educativas.  
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Enquanto, na comunidade quilombola de Santana, o resultado não foi o 
esperado, devido a pouca participação dos quilombolas nas oficinas, que 

foram realizadas durante a semana. Sendo assim, os quilombolas solicitaram 
que as próximas atividades fossem desenvolvidas em dias não úteis. 

               
 Quanto às dificuldades podemos citar a insuficiência no número de 

técnicos de Educação em Saúde para a realização das atividades.  
Os educadores diretamente envolvidos formaram um grupo coeso, com 

muito profissionalismo que emolduram o quadro da Funasa com muita 

competência.  
Durante os dias da oficina, muito foi dividido e o resultado é a soma de 

todos os esforços juntos em um só objetivo. Buscar soluções para problemas, 
descobrir as ferramentas necessárias para cultivar uma vida digna a que 

todos têm direito, acreditando sempre que é possível através da Educação em 
Saúde, transformar o que for necessário para uma vida melhor. 

No fim das oficinas foram construídas propostas de ações, como a 
sustentabilidade da comunidade com os recursos existentes, as parcerias que 

podem facilitar tal processo, cursos profissionalizantes oferecidos pelos 
municípios aos integrantes das comunidades (técnico em enfermagem), com 

vistas a melhoraria do atendimento. Os resultados da oficina reforçaram a 
importância que a atividade de Educação em Saúde tem no desenvolvimento 

de uma consciência crítica e reflexiva que interfere diretamente nas decisões 
para o alcance da cidadania. 
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Comunidades Quilombolas de Quatis e Valença, respectivamente 

 

 

 

2.3.1. Programa 1287 - Saneamento Rural 
 

 

 
            Saneamento em Quilombos                     Saneamento em Área Indígena         

 

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 Bastos Forte 

Responsável pelo programa 
no âmbito da UJ 

Marcos Roberto Muffareg 

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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2.3.3.1.Ação 7656 - Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço 

de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, 

Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com 
População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de 

Agravos. 
 

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 

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

Descrição 

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

Unidade 
Responsável pelas 
Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador 
Nacional da Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unid 
ade Executora 

Coordenação Regional do Rio de Janeiro 
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2.3.3.1. Subação 30.064 – Implantação, ampliação ou melhorias do 

serviço de saneamento em áreas rurais 

 
Execução Físico – Financeira da Subação  

 
Em 2009, a subação 7656 – Core – RJ - Implantação, Ampliação ou 

Melhoria do serviço de saneamento em áreas rurais, em áreas especiais 
(Quilombos, assentamentos e reservas extrativistas) e em Localidade com 

população inferior a 2.500 habitantes para prevenção e controle de agravos, 
não foi executada devido a não apresentação dos projetos e a situação 

conflitante de interesses da Marinha e comunidade da Marambaia, no 

Município de Mangaratiba. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física      

Beneficiar 06 
comunidades 

com a 
Implantação, 

Ampliação ou 

Melhoria do 
Serviço de 

Saneamento 

Comunidade 
Beneficiada 

Unidade 6 0 0 

Financeira      

Garantir 

recursos para 
a execução 

das atividades 

Recursos 

garantidos 

unidade 34.020,00 0 0 
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2.3.3.2. 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 do Rio de Janeiro 

 
 

 

2.3.3.1. Subação 30.041 – Saneamento Básico em Aldeias Indigenas 
para Prevenção e Controle de Agravos 

 
Execução Físico – Financeira da Subação  

 

 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física      

Beneficiar 04 

aldeias com 
Saneamento 

Básico para 
Controle e 

Prevenção de 
Agravos 

Aldeia 

Beneficiada 

Unidade 4 4 1 

Financeira      

Garantir 

recursos para 
a execução 

das atividades 

Recursos 

garantidos 

Unidade 210.000,00 210.000,00 1 
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Obras concluídas no exercício 

      

Município Ação Local Pop.Beneficiada Valor Total 
 

ANGRA DOS REIS 
MSD(MANUTENÇÃO DE 

MÓDULOS) 
ALDEIA SAPUKAY 350 hab. R$ 20.000,00  

 

PARATY ÁGUA ALDEIA ITAXI MIRIM 120 hab. R$ 172.000,00  
 

    R$ 192.000,00   

Obras em Andamento no exercício 

 

Município Ação Local Pop.Beneficiada Valor Total  

PARATY 
POSTO DE SAÚDE(30 

m²) 
ALDEIA JAHAPÉ(RIO 

PEQUENO) 
30 hab. R$ 20.000,00  

 

PARATY 
MSD(AQUISIÇÃO DE 
MÓDULOS EM PVC) 

ALDEIA ITAXI MIRIM 120 hab. R$ 53.600,00  
 

    
R$ 73.600,00 

 

 

 

 

2.3.1. Programa 8007 - Resíduos Sólidos Urbanos 

     

 

Tipo de programa Finalístico  

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

Objetivos específicos 

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

Gerente do programa Vicente Andreu Guillo 

Responsável pelo programa 
no âmbito da UJ 

Marcos Roberto Muffareg 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para 
avaliação do programa 

Taxa de municípios com destino final adequado de resíduos 
sólidos (%) 
Taxa de cobertura de coleta de resíduos sólidos urbanos (%) 

Público-alvo (beneficiários) 

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

Ponto de coleta voluntária de 

material reciclável Implantação de aterro sanitário 
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2.3.2.1. Ação 10GG - Implantação e Melhoria de Sistema Público de 

Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50 mil Habitantes 

ou Integrantes de Consórcios Públicos, Exclusive de Regiões 
Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento 

Econômico (RIDE) 
 

Tipo da Ação Projeto 

Finalidade 

Apoiar, técnica e financeiramente, os estados e municípios na 
implantação, ampliação ou melhoria dos sistemas de coleta, tratamento e 
destinação final de resíduos sólidos para prevenção e controle de agravos 
nas áreas mais carentes do país e com população inferior a 50.000 
habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência 
da dengue. 

Descrição 

A ação de implantação e ampliação dos sistemas de limpeza pública, 
acondicionamento, coleta, disposição final e tratamento de resíduos 
sólidos urbanos contempla intervenções que visam contribuir para a 
universalização dos serviços de coleta, limpeza pública, tratamento e 
disposição final dos resíduos sólidos nas áreas mais carentes do país e 
com população inferior a 30.000 habitantes, preferencialmente, nos 
municípios acometidos de incidência da dengue, e será implementada por 
intermédio das modalidades relacionadas a seguir: a) acondicionamento, 
coleta e transporte; implantação de sistema de coleta convencional e/ou 
seletiva, incluindo a aquisição de veículos, material e equipamentos para  
acondicionamento (cestas e contenedores para Postos de Entrega 
Voluntária - PEV e Locais de Entrega Voluntária - LEV instalados em 
logradouros públicos); b) unidades de disposição final - aterros sanitários 
ou de rejeitos. É passível de apoio financeiro toda a infra-estrutura para 
implantar aterros sanitários, incluindo: acesso; proteção adequada da 
área (cercamento e barreira vegetal); edificações de controle e apoio 
(balança, escritório, oficina de reparos, etc.), drenagem pluvial de 
chorume e de gases, impermeabilização de base, tratamento do chorume 
e equipamentos para operação. c) unidades de tratamento - triagem e/ou 
compostagem. É passível de apoio financeiro toda a infra-estrutura de 
implantação de unidades de tratamento de resíduos, bem como galpão 
para separação de resíduos destinados a catadores, incluindo obras civis, 
materiais e equipamentos; pátio de compostagem; balança; aterro de 
rejeitos e equipamentos para a operacionalização da unidade de 
tratamento. d) erradicação de "lixões" e recuperação das áreas 
degradadas. 

Unidade 
Responsável pelas 
Decisões 
Estratégicas 

Fundação Nacional de Saúde  

Coordenador 
Nacional da Ação 

José Raimundo Machado dos Santos 

Unidade Executora Coordenação Regional do Rio de Janeiro 
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2.3.3.1. Subação 30.042 – Implantação e Melhoria de Sistema Público 

de manejo de Resíduos Sólidos 

 

Execução Físico – Financeira da Subação 
 

META 
PROGRAMADA 

PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física      

Acompanhar 

28 convênios 
de exercícios 

anteriores 

Convênio 

Acompanhado 

Unidade 28 28 1 

      

Financeira      

Garantir 

recursos para 
a execução 

das atividades 

Recursos 

garantidos 

Unidade 61.630,24 61,630,24 1 
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Convênios em andamento no exercício 
      

MUNICÍPIO 
Nº DO 

CONVÊNIO 
POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

VALOR DE 
INVESTIMENTO 

FUNASA  

Visitas 
técnicas 

Realizadas 

MIRACEMA 1605/04 28000 hab. R$ 149.980,52 1 

CAMBUCI 0198/05 6000 hab. R$ 185.000,00 1 

CASIMIRO DE ABREU 2542/05 9654 hab. R$ 116.000,00 1 

ITALVA 0205/05 13200 hab. R$ 200.000,00 1 

ITAOCARA 0206/05 10500 hab. R$ 100.000,00 1 

LAJE DO MURIAÉ 0211/05 15000 hab. R$ 280.000,00 1 

MACUCO 1203/05 4478 hab. R$ 480.200,00 2 

MENDES 1204/05 17306 hab. R$ 100.000,00 1 

MIGUEL PEREIRA 0212/05 33575 hab. R$ 300.000,00 1 

MIRACEMA 0213/05 28000 hab. R$ 280.000,00 1 

RIO DAS FLORES 0218/05 5000 hab. R$ 100.000,00 2 

SÃO FIDELIS 0220/05 890 hab. R$ 100.000,00 1 

SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0221/05 46024 hab. R$ 100.000,00 1 

SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0224/05 365 hab. R$ 200.000,00 2 

SUMIDOURO 0227/05 2000 hab. R$ 200.000,00 2 

TANGUÁ 0228/05 29000 hab. R$ 182.498,40 2 

TANGUÁ 2180/05 4335 hab. R$ 1.000.000,00 3 

PARACAMBI 2778/06 3180 hab. R$ 263.000,00 2 

PATY DO ALFERES 0739/06 6532 hab. R$ 180.000,00 1 

GOV-SEOBRAS/VASSOURAS 1873/07 203585 hab. R$ 2.560.000,00 1 

VASSOURAS 0192/07 33206 hab. R$ 300.000,00 1 

RESENDE 0545/08 3503 hab. R$ 200.000,00 1 

   R$ 7.576.678,92   
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Nº DE CONVÊNIOS TRABALHADOS NO EXERCÍCIO DE 2009, 

CELEBRADOS NO PERÍODO DE 2002 A 2008 

 
Ações  Saneamento - Água, Esgoto, MSD e Resíduo realizadas pela Divisão de 

Engenharia e Saúde Pública em Municípios com populações de até 50.000 mil 
habitantes.  

 

 
 

NÚMERO DE CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO DE 2009 A SEREM 
TRABALHADOS EM 2010 

 
Convênios (Água, Esgoto, MSD e Resíduo) em andamento que serão 

trabalhados pela Divisão de Engenharia e Saúde Pública no ano de 2010  
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2.3.1. Programa 0016 - Gestão da Política de Saúde 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Evento de Capacitação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Marcos Roberto Muffareg 

Indicadores ou  
parâmetros utilizados para 
avaliação do programa 

Taxa de Adesão dos Estados ao Pacto pela Saúde 
Taxa de Adesão dos Municípios ao Pacto pela Saúde 
Taxa de Constituição dos Colegiados de Gestão Regional 
Taxa de Planos Estaduais de Saúde Aprovados pelo 
Conselho Estadual de Saúde 
Taxa de Planos Municipais de Saúde Aprovados pelo 
Conselho Municipal de Saúde 
  

Público-alvo (beneficiários) Governo 
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2.3.2.1. Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em 

Processo de Qualificação e Requalificação 

 

2.3.3.1. Subação 30.035 – Participação de Servidores Públicos 
Federais da Funasa em Eventos de Capacitação  

 

META PROGRAMADA PRODUTO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

Exercício 2009 

Esperado Alcançado Alcançado/Esperado 

Física      

Promover a capacitação 
de servidores em 

exercício nas unidades 

da Core/RJ, em eventos 
de capacitação 

Servidor 
Capacitado 

Unidade 109 249 249/109 

Financeira      

Garantir recursos para a 
execução das atividades 

Recursos 
garantidos 

Unidade 80.000,
00 

80.000,00  

 

 
( * ) Adesão de servidores após a previsão inicial, bem como 

informações repassadas para a área de capacitação, após conclusão e 
fechamentos de relatórios de acompanhamento da execução da ação. 

 
 

 
 

 
 

 

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 do Rio de Janeiro 



  

 

 

NOME DO EVENTO 

 

Nº DE PARTICIPANTES 

ÁREAS ENVOLVIDAS PEÍODO 
 

 

Nº 

S
E
R
V
I
D
O
R
E
S
 

I
N
D
Í
G
E
N
A
S
 

C
E
D
I
D
O
S
 

S
E
S
 

S
M
S
 

O
U
T
R
O
S
 

T
O
T
A
L
 

 

 

LOCAL DE 

REALIZAÇÃO 

1 IX CONGRESSO BRASILEIRO DE 

DIREITO DO ESTADO 

3 0 0 0 0 0 3 PGF 16/04 A 

17/04/09 

SALVADOR 

2 CURSO OFICIAL DE OUVIDORIA 1 0 0 0 0 0 1 ASCOM 18/05 a 

21/05/09 

RIO DE JANEIRO 

3 CURSO DE INFORMÁTICA:WORD 

AVANÇADO/ACCESS BASICO-

AVANÇADO/EXCEL BÁSICO-

AVANÇADO/POWER POINT E 

INTERNET 

26 0 0 0 0 0 26 DIREH/DIESP/DIADM

SOCOM/SOMAT/SOPAT

/APAD/SALOG 

02/03 A 

15/05/09 

RIO DE JANEIRO 

4 CURSO DE GESTÃO DE FROTA 

DE VEÍCULOS 

2 0 0 0 0 0 2 SOTRA/DIADM 24/06 A 

26/06/09 

RIO DE JANEIRO 

5 CURSO DE EXECUÇAÕ 

ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E 

CONTÁBIL DE FORMA 

INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

2 0 0 0 0 0 2 ASPLIN/SAEOF 22/06 A 

26/06/09 

RIO DE JANEIRO 

6 CURSO DE GESTÃO DE 

MATERIAL 

1 0 0 0 0 0 1 SOMAT 29/06 A 

02/07/09 

RIO DE JANEIRO 

7 CURSO DE LIDERANÇA E 

GERENCIAMENTO  

3 0 0 0 0 0 3 SECAP/SAPAG 29/06 A 

01/07/09 

RIO DE JANEIRO 

8 CURSO DE GESTÃO POR 

COMPETÊNCIA  

1 0 0 0 0 0 1 SECAP 07/07 A 

14/07/09 

RIO DE JANEIRO 

Planilha de eventos realizados/2009 
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9 PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA 

DE SUPRIMENTOS 

3 0 0 0 0 2 5 SALOG/SOMAT/CPL 

DIADM 

20/07 A 

27/07/09 

RIO DE JANEIRO 

10 CURSO SOBRE REGIME 

JURÍDICO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS E SUAS INOVAÇÕES 

3 0 0 0 0 0 3 SACAD/SAPAG/ALEP 12/08 A 

14/08/09 

RIO DE JANEIRO 

11 CURSO DE ANÁLISES 

MICROBIOLÓGICAS DE 

AMOSTRAS AMBIENTAIS 

1 0 0 0 0 0 1 DIESP 03/08 A 

07/08/09 

SÃO PAULO 

12 CURSO DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

0 0 0 0 0 1 1 SALOG 24/08 A 

25/08/09 

RIO DE JANEIRO 

13 GESTÃO DE CONTRATOS DE 

SERVIÇOS E SUPRIMENTOS 

0 0 0 0 0 2 2 CPL/SALOG 31/08 A 

04/09/09 

RIO DE JANEIRO 

14 CURSO DE TRATAMENTO DE 

EFLUENTES POR PROCESSO DE 

LODOS ATIVADOS-OPERAÇÃO E 

CONTROLE 

1 0 0 0 0 0 1 DIESP 02/09 A 

04/09/09 

SÃO PAULO 

15 TREINAMENTO DE ELABORAÇÃO 

DE PBS E TERMO DE 

REFERÊNCIA 

12 0 0 0 0 0 12 DIADM/SALOG/DIESP

CECAP-BSJ/ASIN 

29/09 A 

30/09/09 

RIO DE JANEIRO 

16 CURSO DE ELABORAÇÃO E 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

1 0 0 0 0 0 1 SEMIN 09/09 A 

22/09/09 

RIO DE JANEIRO 

17 CURSO DE REDAÇÃO OFICIAL E 

ELABORAÇÃO DE PARECERES E 

RELATÓRIOS TÉCNICOS NO 

SETOR PÚBLICO DE ACORDO 

COM O MANUAL DE REDAÇÃO 

OFICIAL EM ACORDO 

ORTOGRÁFICO/PORTUGUÊS 

20 0 0 0 0 0 20 DIREH/DIESP/DIADM

SOCOM/SOPAT/APAD/

SALOG/SEMIN/ALEP/

SACAD/SAPAG/CPL/ 

SOSAT/SECAP/CECAP

-BSJ/PGF 

02/10 A 

24/10/09 

RIO DE JANEIRO 
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18 CURSO DE COLETA E 

PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS DE 

ÁGUA E SEDIMENTO 

2 0 0 0 0 0 2 DIESP 19/10 A 

23/10/09 

SÃO PAULO 

19 61º CONGRESSO BRASILEIRO 

DE ENFERMAGEM 

1 0 0 0 0 0 1 ASIN 07/12 A 

10/12/09 

FORTALEZA 

20 CURSO DE SIAFI GERENCIAL 1 0 0 0 0 0 1 DIADM 07/12 A 

08/12/09 

RIO DE JANEIRO 

 

TOTAL GERAL 84  

 

  5 89            
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2.4. Desempenho Operacional 
2.4.1 Programação Orçamentária  
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2.4.2 Execução Orçamentária 

Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ 

 

 

 
 

                                                Saldos empenhados, pagos, liquidados a pagar, a liquidar                                             

                                                                                                                           

Exercício: 2008 
  

  

Base: 03-FEV-2009 

  
  

Órgão da UG Executora            36211  

 
  

Mês de Referência             DEZEMBRO  

 
  

       
   

 

DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO POR UNIDADE GESTORA  

 

UG Executora Modalidade de  Licitação 
Despesas 

Empenhadas  
Despesas 

Liquidadas 
   

 

255019   RJ 03 Tomada de preço 60.000,00 60.000,00    

 

255019    04 Concorrência 17.826,21 17.826,21    

 

255019    06 Dispensa de licitação 1.928.919,23 1.749.166,13    

 

255019    07 Inexigível 552.432,07 469.396,72    

 

255019    08 Não se aplica 463.849,68 463.849,68    

 

255019    09 Suprimento de fundos 31.412,36 31.412,36    

 

255019    12 Pregão 5.459.686,05 5.111.897,27    

 

255019  Total     8.514.125,60 7.903.548,37    

 

 

 

 

 80 



 

 

 

 
 

                                                Saldos empenhados, pagos, liquidados a pagar, a liquidar                                             

                                                                                                                           

 Exercício: 2009 
  

  

Base: 22-JAN-2010 

  
  

Órgão da UG Executora            36211  

 
  

Mês de Referência             DEZEMBRO  

 
  

       
   

 

DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO POR UNIDADE GESTORA  

 

UG Executora Modalidade de  Licitação 
Despesas 

Empenhadas  
Despesas 

Liquidadas 
   

 

255019    RJ 04 Concorrência 317.591,22 290.200,64    

 

255019    06 Dispensa de licitação 2.009.815,55 1.868.626,64    

 

255019    07 Inexigível 503.678,43 463.511,00    

 

255019    08 Não se aplica 534.897,85 534.656,52    

 

255019    09 Suprimento de fundos 3.202,09 3.202,09    

 

255019    12 Pregão 7.789.370,04 5.540.808,68    

 

255019  Total     11.158.555,18 8.701.005,57    
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                                                     Execução                                                                                             
                                                                                                                                 
      

Exercício: 2008 
        Base: 03-FEV-2009 

        Órgão da UG Executora            36211  

      Mês de Referência             DEZEMBRO  

      
UG Executora                    255019 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RJ 

   

 

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa e elemento de despesa - Restos a pagar não processados 
  

 

Grupo de Despesa Elemento de Despesa 
Empenhos 

Emitidos 
Despesas 

Empenhadas  

Crédito 
Empenhado          

Liquidado 
Provisão 
Recebida 

Valores 
Pagos 

Restos a 
Pagar não 

processados 
Inscritos 

 

1 
1 
08 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 113.714,49 0,00 113.714,49 113.714,49 0,00 

 

  
1 
13   13 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 18.067,17 0,00 18.067,17 18.067,17 0,00 

 

  
1 
91   91 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 183.781,90 0,00 183.781,90 183.781,90 0,00 

 

3 
3 
14 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 392.376,34 392.376,34 392.376,34 398.436,45 392.376,34 0,00 

 

  
3 
30   30 MATERIAL DE CONSUMO 213.364,46 213.364,46 111.563,07 232.554,43 100.057,57 55.046,78 

 

  
3 
36   36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 21.808,04 21.808,04 19.808,04 21.808,04 19.808,04 0,00 

 

  
3 
37   37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.529.180,41 4.529.180,41 4.356.445,66 4.529.180,41 3.310.563,70 32.375,17 

 

  
3 
39   39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.798.533,61 2.798.533,61 2.512.698,12 2.812.455,46 2.264.806,81 73.052,52 

 

  
3 
47   47 OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 266,91 266,91 266,91 266,91 266,91 0,00 

 

  
3 
91   91 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 54.265,19 0,00 54.265,19 54.265,19 0,00 

 

  
3 
92   92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 436.908,64 436.908,64 398.430,81 436.908,64 398.430,81 0,00 

 

  
3 
93   93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 12.809,39 12.809,39 12.809,39 12.809,39 12.809,39 0,00 

 

4 
4 
51 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES - OP.INT.ORC. 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00 

 

  
4 
52   52 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - OP.INTRA-ORC. 28.027,80 28.027,80 18.300,03 79.848,21 18.300,03 1.498.589,74 

 

  
4 
93   93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.850,00 20.850,00 20.850,00 20.850,00 20.850,00 4.883,40 
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                                          Execução                                                                                             
                                                                                                                                
     

Exercício: 2009 
       Base: 22-JAN-2010 

       Moeda: REAL (Em unidade monetária) 

      Órgão da UG Executora            36211  

     Mês de Referência             DEZEMBRO  

     
UG Executora                    255019 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RJ 

  

  

Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa e elemento de despesa 
  

 

 

Grupo de Despesa Natureza da Despesa 
Provisão 
Recebida 

Empenhos 
Emitidos 

Crédito 
Empenhado          

Liquidado 
Valores 

Pagos 

Restos a Pagar 
não 

processados 
Inscritos 

 

 

1  PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 319008 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 178.914,58 0,00 0,00 165.351,19 0,00  

 

1    319091 SENTENCAS JUDICIAIS 354.070,76 0,00 0,00 354.070,76 0,00  

 

1  Total     532.985,34 0,00 0,00 519.421,95 0,00  

 

3  
OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 339014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 419.480,73 419.480,73 419.480,73 419.480,73 0,00  

 

3    339030 MATERIAL DE CONSUMO 206.135,40 206.135,40 153.834,60 152.249,60 52.300,80  

 

3    339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.785,30 4.785,30 0,00 0,00 4.785,30  

 

3    339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 66.339,59 66.339,59 64.250,79 64.250,79 2.088,80  

 

3    339037 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.674.262,34 4.674.262,34 4.313.859,08 4.313.859,08 360.403,26  

 

3    339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.614.611,78 4.614.611,78 3.513.336,05 3.513.006,05 1.101.275,73  

 

3    339047 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 565,44 565,44 565,44 565,44 0,00  

 

3    339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.355,95 34.355,95 34.355,95 34.355,95 0,00  

 

3    339093 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.289,99 7.289,99 7.048,66 7.048,66 241,33  

 

3    339139 OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.JURID-OP.INTRA-ORC. 10.383,43 10.383,43 9.213,73 9.213,73 1.169,70  

 

3  Total     10.038.209,95 10.038.209,95 8.515.945,03 8.514.030,03 1.522.264,92  

 

4  INVESTIMENTOS 449051 OBRAS E INSTALACOES 620.900,00 620.900,00 0,00 0,00 620.900,00  

 

4    449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 499.445,23 499.445,23 185.060,54 185.060,54 314.384,69  

 

4  Total     1.120.345,23 1.120.345,23 185.060,54 185.060,54 935.284,69  

 

Total geral     11.691.540,52 11.158.555,18 8.701.005,57 9.218.512,52 2.457.549,61  
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2.4.3 Evolução de Gastos Gerais 

 

DESCRIÇÃO 
GASTOS 

2007 2008 2009 

DIARIAS NO PAIS 
                        
331.664,30  

                        
392.376,34  

                        
419.480,73  

PASSAGENS PARA O PAIS 
                                
509,56  

                                          
-    

                                          
-    

DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS 
                          
56.576,42  

                          
13.808,04  

                          
40.917,02  

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL 
                    
2.437.849,46  

                    
2.951.238,58  

                    
2.756.803,28  

LIMPEZA E CONSERVACAO 
                        
311.070,25  

                        
414.862,72  

                        
458.148,10  

VIGILANCIA OSTENSIVA 
                        
993.076,51  

                        
990.344,36  

                    
1.098.907,70  

SERVICOS DE PROC. DE DADOS 
                        
330.001,58  

                                          
-    

                                          
-    

Fatura - Cartão Pagto Gov. Fed                                           
-    

                          
23.748,49  

                             
3.008,09  

Sq Cartão Pagto   Gov Federal                                           
-    

                                   
30,00  

                                
194,00  

SUPRIMENTOS DE FUNDOS                           
60.531,22  

                          
31.412,36  

                             
3.202,09  

TOTAL 4.521.279,30 4.817.820,89 4.780.661,01 
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2.4.4 - Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ 

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação* 

Prioridade
** 

Produto 
Un. 

Medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 
Prevista 

Meta 
Realizada 

Meta a 
ser 

realizada 
em 2010 

Meta 
Prevista 

Meta 
Realizada 

Meta a ser 
realizada 
em 2010 

10 512 0122 20AF A 1 
Sistema 
Atendido 

Unidade   
 

   

10 512 0122 20AG A 1 
Município 
Atendido 

Unidade   
 

   

10 122 0122 2272 A 1 - - - -     

10 541 0122 6908 A 1 Município 
Beneficiado 

Unidade 102 88 
 

45.000,00 45.000,00  

10 512 0122 7652 P 1 Família 
Beneficiada 

Unidade 1.140 1.140 
 

R$549.499,00 549.499,00  

10 512 0122 10GD P 1 Família 
Beneficiada 

Unidade 49.158 49.158 
 

35.217,28 35.217,28  

10 512 0122 10GE P 1 Família 
Beneficiada 

Unidade 14.465 14.465 
 

55.027,00 55.027,00  

10 122 1287 2272 A 1 - - - -     

10 511 1287 3921 P 1 Família 
Beneficiada 

Unidade   
 

   

10 131 1287 4641 A 1 - - - -     

10 511 1287 7656 P 1 Comunidade 
Beneficiada 

Unidade 6 0 
 

34.020,00 0,00  

10 511 1287 7684 P 1 Aldeia 
Beneficiada 

Unidade 4 4 
 

210.000,00 210.000,00  

10 511 1287 10LP P 1 Família 
Beneficiada 

Unidade   
 

   

10 511 1287 10GC p 1 Escola Atendida Unidade       

10 512 8007 10GG P 1 Família 
Beneficiada 

Unidade 28 28 
 

61.630,24 61630,24  

10 512 8007 20AM A 1 Unidade Apoiada Unidade       

10 512 1138 3883 P 1 Família 
Beneficiada 

Unidade   
 

 
 

 

10 512 1036 10SK P 1 Família 
Beneficiada 

Unidade   
 

   

10 512 1036 10SL P 1 Família 
Beneficiada 

Unidade   
 

   

10 512 1036 10SV P 1 Família 
Beneficiada 

Unidade   
 

   

10 512 1036 10TA P 1 Projeto 
Elaborado 

Unidade   
 

   

10 122 0150 2272 A 1 - - - -     

10 302 0150 3869 P 1 Unidade 
Estruturada 

Unidade   
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10 423 0150 6140 A 1 
Gestante 

Nutricionalmente 
Acompanhada 

% 85 68,4 
 

40.000,00 25.000,00 

 

10 423 0150 6140 A 1 
Criança 

nutricionalmente 
acompanhada 

% 90 90 
 

 

10 423 0150 8743 A 1 Eventos 
Realizados 

Unidade 25 25 
 

100.000,00 51.638,00 

 

10 423 0150 8743 A 1 
Profissionais 
Capacitados 

Unidade 180 210 
 

 

10 423 0150 8743 A 1 
Assistência 

Farmacêutica 
implantada 

Unidade 1 1 
 

65.000,00 61.107,59  

10 423 0150 8743 A 1 

Coeficiente de 
mortalidade 

infantil da área 
indígena de 

abrangência da 
Core-RJ 

Unidade 95 por mil 
178,6 por 

mil 
 25.000,00 25.000,00  

10 423 0150 8743 A 1 
Casos de 

Tuberculose 
curados 

% 100 0 
 

10.000,00 10.000,00 

 

10 423 0150 8743 A 1 
Sintomáticos 
respiratórios 
identificados 

Unidade 5 8 
 

 

10 423 0150 8743 A 1 
Programa de 
Hanseníase 
implantado 

Unidade 1 1 
 

 

10 423 0150 8743 A 1 

Cobertura 
vacinal 

alcançada para 
as vacinas Pólio 

Oral e 
Tetravalente 

% 100 100 

 

25.000,00 25.000,00 

 

10 423 0150 8743 A 1 

Cobertura 
vacinal 

alcançada para 
as vacinas 

Tríplice Viral e 
Hepatite 

% 100 100 

 

 

10 423 0150 8743 A 1 
Indígenas com 

esquema vacinal 
completo 

% 100 94 
 

 

10 423 0150 8743 A 1 
Teste rápido 

para HIV 
implantado 

Unidade 1 0 
 

10.000,00 6.000,00  

10 423 0150 8743 A 1 

Índice médio de 
procedimentos 
odontológicos 

alcançado 

Unidade 3,4 3 

 

35.000,00 35.000,00  

10 423 0150 8743 A 1 Diretrizes de Unidade 1 1  5.000,00 5.000,00  
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saúde mental 
indígena 

implementadas 

10 305 1444 2689 P 1 Domicílio 
Visitado 

Unidade   
 

   

10 305 1444 3994 P 1 Sistema 
Modernizado 

   
 

   

10 128 0016 4572 A 1 Servidor 
Capacitado 

unidade 109 249 
 

80.000,00 63.682,32  

10 126 0016 6881 A 1 Sistema 
Modernizado 

   
 

   

10 122 0750 0110 OP 1 - - - -     

10 122 0750 09HB OP 1 - - - -     

10 122 0750 2000 A 1 - - - -     

10 301 0750 2004 A 1 Pessoa 
Beneficiada 

Unidade   
 

   

10 365 0750 2010 A 1 Criança Atendida Unidade       

10 331 0750 2011 A 1 Servidor 
Beneficiado 

Unidade   
 

   

10 306 0750 2012 A 1 Servidor 
Beneficiado 

Unidade   
 

   

09 272 0089 0181 OP 1 Pessoa 
Beneficiada 

Unidade   
 

   

28 846 0901 0005 OP 1 - - - -     

* P = Projeto; A = Atividade; OP = Operações Especiais 
** Prioridade: 1/2/3/4 
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2.4.5 – Indicadores de Desempenho 

 

Tendo em vista a necessidade de aprimoramento do processo de planejamento, bem como da 
institucionalização dos mecanismos e ferramentas que visam à melhoria da gestão, a Coordenação Geral 
de Planejamento e Avaliação, de acordo com suas competências regimentais, vem adotando, desde 
2008, um Modelo de Relatório de Avaliação. Optou-se por dar ênfase aos resultados alcançados pelas 
áreas finalísticas e de gestão da instituição, ou seja, nos eixos “Saneamento Ambiental, Saúde 
Indígena e Gestão”, optando-se pela construção de indicadores de desempenho que possibilitem 
avaliar as ações programadas e estabelecer parâmetros de eficiência, eficácia e efetividade.  

O Relatório de Avaliação faz parte de um conjunto de estratégias que visam  o aperfeiçoamento e 
fortalecimento do processo de planejamento criado no âmbito da Funasa e veio numa tentativa de 
preencher a lacuna existente entre o momento de monitoramento e o de análise, e a comunicação dos 
resultados. 

Este instrumento gerencial foi elaborado visando avaliar os esforços empreendidos pela Core no alcance 
das metas definidas no Plano Operacional; demonstrar os resultados alcançados; subsidiar o processo 
de Prestação de Contas Anual e feitura do Relatório de Gestão, bem como possibilitar a correção de 
distorções na execução das ações.  

Em 2009, foi criado o Comitê de Planejamento e Monitoramento da Funasa pela Portaria nº 517, de 08 
de maio de 2009, com o objetivo de elaborar e monitorar o Plano Operacional de 2009, bem como 
avaliar os resultados alcançados e demonstrar o esforço empreendido para o alcance da missão 
institucional.  

Uma vez criado o Comitê de Planejamento e Monitoramento da Funasa, composto por 31 membros com 
representação de todas as áreas técnicas da presidência, se iniciou a formação de um grupo de trabalho 
e procedeu-se a revisão do “cardápio” de indicadores propostos em 2008 no Relatório de Avaliação. A 
iniciativa foi amparada e reforçada pela Portaria nº 202, que aborda, dentre outros assuntos, a 
necessidade de se estabelecer mecanismos (indicadores) capazes de medir o desempenho das 
coordenações regionais no tocante à execução das ações que estão sob sua responsabilidade. 

Foram realizadas oito reuniões ordinárias do GT de Indicadores, além das reuniões específicas 
agendadas com as diversas áreas envolvidas as quais contou com a participação dos assistentes de 
planejamento das Core do RJ e PI, de forma continuada e de SC e RR de forma pontual, reforçando o 
compromisso de se manter uma construção coletiva dos instrumentos e ferramentas institucionais 

Os trabalhos foram iniciados buscando uma revisão doutrinária do tema “Indicadores”, a fim de pacificar 
o entendimento entre os membros do mencionado GT, homogeneizando e disseminando o 
conhecimento. Inicialmente procurou-se discutir os conceitos reunidos em quatro referências literárias. 
Foram elas: 

 Manual de Avaliação do PPA, do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão – MPOG; 

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

 Modelo Gerencial na Administração Pública, de Fernando Luiz Abrucio 
(Cadernos da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP); 

 Revista do Tribunal de Contas da União – TCU. 

  Como fruto desses encontros, foram consolidados num único documento os conceitos 
necessários para o entendimento e preenchimento das informações orientadoras na revisão dos 
Indicadores do Relatório de Avaliação de 2008 e nos Indicadores do documento proposto na Supervisão 
Técnica Administrativa – STA, além de formulados novos Indicadores propostos pelas áreas técnicas.   

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

 Indicador: expressa o nome do indicador proposto considerando, a conceituação do termo; 
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 Finalidade: o que o indicador pretende expressar; 

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

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

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

 Método de aferição: refere-se ao conjunto de técnicas utilizadas para mensurar os dados que 
constituirão a formula de cálculo. Ex: sistemas de informação 

 Área responsável pelo indicador: identifica a área da Funasa responsável pela aplicação do 
indicador e a conseqüente produção da informação. 

Dando continuidade a revisão do modelo de Relatório de Avaliação proposto em 2008, a CGPLA fechou o 
entendimento de que é mais oportuno que as Core trabalhem na produção de um documento que 
contemple a avaliação dos resultados e a comunicação desses em forma de Relatório Anual de Gestão; 
cuja estrutura estará calcada na forma e conteúdo proposto pela CGU. Ressaltando a importância da 
utilização dos indicadores para demonstrar o desempenho alcançado pela Funasa nos programas e 
ações que estão sob sua responsabilidade e o esforço empreendido para o cumprimento de sua missão 
institucional. 
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2.4.5.1 Indicadores da área de comunicação e educação em saúde 
 

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO TIPO FONTE 
MÉTODO DE 

AFERIÇÃO 

ÁREA 

RESPONSÁVEL 

PELO 

INDICADOR 

Percentual de aldeias 

beneficiadas com 

ações de Educação em 

Saúde 

Demonstrar a 

capacidade de 

realização de ações 

de educação em 

saúde nas aldeias 

indígenas  

 05  

                             --------- X 100 = 100% 

                                 05 

Eficácia 

Relatórios de 

monitoramento 

das Ascom/Core e 

Presi 

Análise dos 

relatórios 

técnicos e de 

monitoramento 

Ascom 

Dsei 

Percentual de TC com 

projetos de Educação 

em Saúde e 

mobilização social 

Verificar a adesão 

dos municípios às 

ações de educação 

em saúde e 

mobilização social 

22  

                      -------- X 100 = 100% 

22 

Eficácia 

 

SIGOB 

Cgcon 

Equipes de 

educação em 

saúde das Core e 

Presi 

Consulta aos 

TC/PAC e 

relatórios do 

SIGOB 

Ascom 

Core 
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2.4.5.2 Indicadores de saneamento ambiental 
 

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO TIPO FONTE 
MÉTODO DE 

AFERIÇÃO 

ÁREA 

RESPONSÁV

EL PELO 

INDICADOR 

Percentual de execução física de 

obras de abastecimento de água 

com recursos do PAC (*) 

(*) Acumulado - 2007 a 

2009. 

 (Parâmetro de verificação: 

Portaria 544) 

(DE) 

Medir a 

execução 

física das 

obras do PAC  

(3*100)/34 = 8,82352941 

 

(5*100)/34 = 14.7058824 

 

 

 

 

 

Eficácia 

 

 

 

 

 

 

Siscon 

 

 

 

 

 

Parecer Técnico de 

visita de 

acompanhamento 

(Diesp) 

 

 

 

 

Core 

 

Percentual de execução física de 

obras de esgotamento sanitário 

com recursos do PAC (*) 

(*) Acumulado - 2007 a 

2009. 

(Parâmetro de verificação: 

Portaria 544) 

 (DE) 

Medir a 

execução 

física das 

obras do PAC  

(100*1)/34 = 2.94117647 

 

 

 

 

 

Eficácia 

 

 

 Siscon 

 

 

Parecer Técnico de 

visita de 

acompanhamento 

(Diesp) 

 

 

Core 
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 2.4.5.3 Indicadores de saúde indígena 
 

INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO TIPO FONTE 
MÉTODO DE 

AFERIÇÃO 

ÁREA 

RESPONSÁVEL 

PELO 

INDICADOR 

Percentual de Pessoas 

com Esquema vacinal 

completo (RA e STA) 

Desempenho (DE) 

Verificar o 

percentual de 

pessoas com 

esquema vacinal 

completo para sua 

faixa etária. 

578/581 X 100 = 99,4 Eficácia Siasi 

Consolidação 

das informações 

do Siasi 

Desai 

Core 

Dsei 

Média percentual de 

crianças indígenas 

menores de 5 anos 

com 

acompanhamento do 

estado nutricional  (RA 

e STA) (DE) 

OBS:. Aguardando 

confirmação da área 

técnica. 

Aferir o 

acompanhamento 

do estado 

nutricional de 

crianças indígenas 

menores de 5 anos 

1086/12 X 100 = 90,5 

 

(*) 

75/11  X 100 = 89,61 

 

Eficácia Sisvan 

Consolidação 

das informações 

do Sisvan 

Desai 

Core 

Dsei 

Média percentual de 

gestantes indígenas 

com 

acompanhamento do 

estado nutricional (RA 

e STA) 

(DE) 

OBS:. Aguardando 

confirmação da área 

Aferir o 

acompanhamento 

do estado 

nutricional das 

gestantes indígenas 

 

821/12 X 100 = 68,4 

 (*) 15/22 X 100 = 68,1 

Eficácia Sisvan 

Consolidação 

das informações 

do Sisvan 

Desai 

Core 

Dsei 
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INDICADOR FINALIDADE FÓRMULA DE CÁLCULO TIPO FONTE 
MÉTODO DE 

AFERIÇÃO 

ÁREA 

RESPONSÁVEL 

PELO 

INDICADOR 

técnica. 

Incidência de 

tuberculose pulmonar 

BK+ na população 

indígena 

(RA e STA)(DE) 

OBS:. Aguardando 

confirmação da área 

técnica. 

Estimar o risco de 

um indivíduo vir a 

desenvolver 

Tuberculose BK+ 

0 + 0 /616 X 100.000 = 0* 

*Não houve casos no período  
Eficácia Siasi 

Consolidação 

das informações 

do Siasi 

Desai 

Core 

Dsei 

Coeficiente de 

mortalidade infantil na 

população indígena         

(RA e STA) (DE) 

OBS:. Aguardando 
confirmação da área 

técnica. 

Estimar o risco de 

morte dos nascidos 

vivos no 1º ano de 

vida 

5/28 X 1000 = 178,5 Eficácia Siasi 

Consolidação 

das informações 

do Siasi 

Desai 

Core ??? 

Dsei ??? 
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3. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

Composição do Quadro de Recursos Humanos 

Situação apurada em 31/12/2009 

Regime do Ocupante do Cargo Lotação Efetiva Lotação Autorizada Lotação Ideal 

Estatutários 2.432   

Próprios 
2.431 * * 

Requisitados 01 * * 

Celetistas 
5.156 * * 

Cargos de livre provimento 03   

Estatutários 
02 * * 

Não Estatutários 
01 * * 

Terceirizados 66 87 90 

Total 7.657 87 90 

 

*Não existe, no âmbito da Core/RJ, quadro de lotação autorizada devidamente publicado, bem como quadro de lotação ideal.  
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COMPOSIÇÃO E CUSTOS DE RECURSOS HUMANOS NOS EXERCÍCIOS DE 2007, 2008 E 2009 

QUADRO PRÓPRIO 

TIPOLOGIA Qtd. 
Vencimentos e 

vantagens fixas 
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Estatutários (inclusive os cedidos, com ônus) 

2007 2.494      

2008 
2.461 ** ** ** ** ** 

2009 2.431      

Celetistas (inclusive os cedidos, com ônus) 

2007 5.313      

2008 
5.243 ** ** ** ** ** 

2009 5.156      

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

2007 02      

2008 
03 ** ** ** ** ** 

2009 03      

Requisitados com ônus para a UJ 

2007 NA      

2008 NA      

2009 NA      

Requisitados sem ônus para a UJ 

2007 01      

2008 
01 ** ** ** ** ** 

2009 01      

QUADRO TERCEIRIZADO 

Finalidade 
Conservação e Vigilância Apoio Administrativo 

Atividades 

de Área-fim 
Estagiários 

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

2007 48 1.552.061,04 81 2.866.340,16   40 88.819,49 

2008 53 1.586.124,00 81 2.987.288,16   29 96.891,34 

2009 84 1.711.960,80 87 3.203.374,32   30 124.470,18 

** Desde 2004 o crédito da folha de pagamento foi centralizado na Presidência da FUNASA que tem inclusive a responsabilidade de fazer apropriação da mesma, cujos 

Demonstrativos de Despesa com Pessoal – DDP – extraídos do Siape, referentes aos anos de 2007/2008 até outubro de 2009 não foram disponibilizados para esta Coordenação 

Regional . Os referentes aos meses de Novembro e Dezembro/2009 foram disponibilizados, entretanto de difícil entendimento pelo Recursos Humanos, pois é apresentado por 

classificação contábil o que não é de nossa competência analisar. Em anexo, as telas extraídas do Siape (DDP).  
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CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ÁREA-FIM 

O Quadro abaixo descrimina os contratos de terceirização de mão-de-obra para contratação de pessoal de Área-fim, sendo composto de uma única estrutura de informação, que se 

descreve a seguir.     

Demonstrativo dos contratos de terceirização de Área-fim no exercício de 2009 

Nat. Contrato 
Empresa contratada 

(CNPJ) 

Vigência do Contrato 
Nível de Escolaridade 

Sit. 

Médio Superior 

Início Fim AT EF AT EF 

                    

Observação:   Não se aplica à Core 

 

 
 

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 

165/2428x100= 6,79 Eficácia Siape Siape 
DEADM 
CORE 
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4. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU 
RECURSOS 

 
 

“Não houve ocorrências no período” 
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5. INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO E OS SALDOS DE RESTOS 
A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 

 
 

 
 

                                                   Restos a Pagar Processados e não Processados, exceto os referentes à folha pgto.                     

                                                                                                                           
   

Exercício: 2009 
     Base: 22-JAN-2010 

      Órgão da UG Executora            36211  

    
UG Executora             255019   - RIO DE JANEIRO 

 Mês de Referência             DEZEMBRO  

    

          
   

   

PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO DE 2009 
 

   

 

Ano   
Inscrição de RP 

Processados 

RP 
Processados 

Pagos  

RP não-
Processados 

Inscritos 

RP não-
Processados 

Reinscritos 

RP não-
Processados 

Cancelados 

RP Não-
Processados 

Pagos 

RP não-
Processados a 

Pagar 
   

 

2007 2007   0,00 0,00 0,00 36.809,61 0,00 21.903,42 14.906,19    

 

2008 2008   1.305.278,77 1.305.278,77 610.577,23 0,00 -111.327,91 428.728,12 70.521,20    
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6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS (RECEBIDAS E 
REALIZADAS) NO EXERCÍCIO 

 
 

“Não se aplica à Core” 
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7. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PATROCINADA 

 
 

Em conformidade com o Acórdão nº 650/2007 - TCU/Plenário houve determinação de 
suspensão de pagamento da contribuição. Ainda pelo Ofício 3.958/SPS/DEFIS, da Secretaria de 
Previdência Complementar, a Funasa estaria proibida de efetuar o pagamento da contribuição do plano 
de previdência complementar, e, por conseqüência, de realizar a ação orçamentária específica. 
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8. FLUXO FINANCEIRO DE PROJETOS OU PROGRAMAS 
 FINANCIADOS COM RECURSOS EXTERNOS 

 
 

“Não se aplica à Core” 
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9. RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS 

 
 
 

“Não se aplica à Core” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102 



 

10. OPERAÇÕES DE FUNDOS 

 
 

“Não se aplica à Core” 
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11A. RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO OU UNIDADE DE 
CONTROLE INTERNO  

 
 

 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

UJ responsável pela apresentação do processo anual de contas: CORE -RJ 

Relatório de Auditoria/ Nota de Auditoria/Nota Técnica nº: 224395 

 

1.Item nº: 2.1.2.1 

 

1.1. Recomendação 1:  

Evitar a prorrogação do contrato vigente, sem causar prejuízos ás partes; e ,  simultaneamente, 

repetir a concorrência, estabelecendo nos editais e contratos, apenas : pré- requisitos  de 

habilitação que sejam mínimo e indispensáveis; fatores de pontuação técnicos necessário aos 

serviços que deverão ser prestados pelos fornecedores ;  e,  relação 5 : 5 (técnica : preço). 

1.1 Providências a serem Implementadas
1 

Elaboração de e-mail do Setor de Informática da Divisão de Administração à 

Coordenação-Geral de Modernização e Sistema de Informação, do Departamento de 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional – CGSMI/DEPIN, solicitando informações 

técnicas para aelaboração de documentos licitatórios, em conformidade com o que havia 

recomendado a Controladoria-Geral da União – CGU, por ocasião de auditoria. 
 

1.1.2 Prazo:     providência implementada, portanto não carece de prazo. 

 

1.1.3 Situação
2
 em: 05/10/2010: Após análise de toda a documentação do Pregão nº. 

031/2009, o mesmo foi adjudicado pelo Pregoeiro, estamos aguardando descentralização 

de recurso orçamentário para o corrente exercício e para homologação.  

Informo que o contrato nº. 011/2008, com a empresa Ibrowse Consultoria e Informática 

Ltda foi prorrogado excepcionalmente tendo em vista o recurso no edital da nova licitação. 
 

MARCOS ROBERTO MUFFAREG 

COORDENADOR REGIONAL SUBSTITUTO 

 

 
1
 Discorrer sobre a forma de implementação da recomendação proposta de modo a oferecer parâmetros para o 

acompanhamento. 

 
2
 Discorrer sobre a posição das providências a cada atualização, no mínimo trimestral, do plano. 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

UJ responsável pela apresentação do processo anual de contas: CORE -RJ 

Relatório de Auditoria/ Nota de Auditoria/Nota Técnica nº: 224395 

 

1.Item nº: 2.2.2.1 

 

1.1. Recomendação 1:  

Nos mencionados dossiês simplificados, anexar as documentações que formalizem as 

justificativas específicas dos deslocamentos autorizados em período que incluam finais de 

semana ou feriados, bem como, o relato do grau de alcance dos objetivos das viagens 

vinculados aos Programas/Ações, Projetos/Convênio, indicando, se for o caso, os respectivos 

Relatórios de Ordens de Serviços.  

 

1.1 Providências a serem Implementadas
1 

Acatada. Com a implantação do novo Sistema de Concessão de Diárias e Passagens-SCDP, 

já estamos cumprindo todas as recomendações. 

 

 

1.1.2 Prazo:     providência implementada, portanto não carece de prazo. 

 

1.1.3 Situação
2
 em:   05/02/2010:  Não há o que alterar, uma vez que já se encontram em 

conformidade com as recomendações. 
 

 

MARCOS ROBERTO MUFFAREG 

COORDENADOR REGIONAL SUBSTITUTO 

 

 
1
 Discorrer sobre a forma de implementação da recomendação proposta de modo a oferecer parâmetros para o 

acompanhamento. 

 
2
 Discorrer sobre a posição das providências a cada atualização, no mínimo trimestral, do plano. 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

 

UJ responsável pela apresentação do processo anual de contas: CORE -RJ 

Relatório de Auditoria/ Nota de Auditoria/Nota Técnica nº: 224395 

1.Item nº: 3.1.2.1 

1.1. Recomendação 1:  

“Solicitar à Secretaria de Estado da Saúde e Defesa Civil – SESDEC – as providências 

necessárias junto as entes cessionários, para que sejam consolidados as informações de 

planejamento e controle das atividades juntamente com os respectivos apontamentos do 

trabalho diário realizado, a fim de garantir a legalidade dos pagamentos efetuados pela   

FUNASA com recursos da UNIÃO e a legitimidade da cessão dos servidores.” 

1.1.1. Providências a serem Implementadas: 
 

A título de esclarecimento, informa-se que o atendimento a esta recomendação não está na 

governabilidade da Coordenação Regional, vez que, de acordo com a Portaria nº. 

1172/2004, alterada pela de nº. 740/2006, a “supervisão fiscalização e controle da 

execução das ações de vigilância em saúde, realizadas pelos municípios, programadas na 

PPI-VS, incluindo a permanente avaliação dos sistemas municipais de vigilância 

epidemiológica e ambiental em saúde” é de competência do Estado. À Funasa compete 

colocar seus servidores à disposição da Secretaria de Estado da Saúde para execução das 

atividades de vigilância em Saúde e pagamento de seus vencimentos, mediante Folha 

Individual de Freqüência e Planilha de GACEN/GECEN, encaminhadas pelos Gestores 

conforme Instrução Normativa Funasa nº. 01/2003. 

Ademais, a Funasa tem como missão promover a inclusão social por meio de ações de 

saneamento e a promoção e proteção à saúde dos povos indígenas, não dispondo em sua 

estrutura de área técnica para análise dos documentos exigidos e ainda, considerando o 

quantitativo de servidores que exercem atividade de combate às endemias (cerca de 7.500), 

não dispõem de espaço físico para armazenagem dos mesmos, ou seja, mais ou menos 

310.000 boletins diários por mês ou 1.810.000 por ano, além das freqüências e planilhas, o 

que torna-se inviável para a área de Recursos Humanos.  

De qualquer forma, foi enviado no dia 10 de agosto do corrente, memorando nº. 

340/Direh/Core - RJ à Coordenação-Geral de Auditoria Interna, da Auditoria-Geral da 

Fundação Nacional de Saúde - CGAUD/AUDIT/Funasa, solicitando pronunciarem-se 

quanto à recomendação.   

 

1.1.2 Prazo: providência já implementada, portanto não carece de prazo.   

1.1.3 Situação
 
em: 30/ 01 / 2010: Sem resposta do memorando enviado à Auditoria 

Interna.  
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1.2. Recomendação 2 :  

“Promover, mediante contato com a presidência da Funasa, a atualização e/ ou reformulação 

dos termos da IN-FUNASA- 01/2009, que regulamenta as cessões de servidores da UJ, bem 

como do Manual de Legislação de Pessoal da Funasa, em face do fatos observados 

posteriormente à emissão da mencionada IN decorrentes da contratação dos empregados 

públicos regidos pela CLT.” 

1.2.1. Providências a serem Implementadas
1 

Foi enviado no dia 10 de agosto do corrente, memorando nº. 342/Direh/Core - RJ à 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos, do Departamento de Administração-

CGERH/DEADM, solicitando verificar possibilidade de atender essa recomendação, visto 

não ser de competência da Coordenação Regional efetivar os procedimentos 

recomendados.  

 

1.2.2 Prazo: providência já implementada, portanto não carece de prazo. 

1.2.3 Situação em: 30/ 01 /2010: Mediante despacho nº. 1239/2009-Colep/Cgerh foi-nos 

informando que foi encaminhada à Procuradoria-Geral Federal na Funasa, proposta de 

alteração da referida Instrução Normativa para apreciação e posterior aprovação de 

portaria. 

Até o momento não dispomos de mais informações. Quanto ao Manual de Legislação de 

Pessoal foi revogado pela Portaria nº. 767, de 28.09.2009.  
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1.3. Recomendação 3 :  

“Promover estudos para contratação de sistemas existentes no mercado que integrem, 

obedecendo aos requisitos de segurança, os diversos processos da gestão de pessoal, em 

especial para atender à demanda gerada pelos servidores cedidos, a fim de cumprir as normas 

legais que disciplinam as concessões, com ganhos de eficiência administrativa.”  

 

1.3.1. Providências a serem Implementadas
 

A Core/RJ não está autorizada a compra de sistemas informatizados no mercado.  

Pelo ofício 004295/Direh/Core-RJ, foi solicitado ao DATASUS o desenvolvimento de 

ferramentas que permitam a produção de dados e informações na área de Recursos 

Humanos, com a criação de Banco de Dados com vistas a unificação dos diversos 

cadastros existentes. Foi-nos respondido pelo ofício/DATASUS/DAGTI/nº. 152/209, de 

04.11.2009 que já algum tempo aquele departamento de informática do SUS não vem 

desenvolvendo ferramentas para serem utilizadas pela área de Recursos Humanos em razão 

da dificuldade de encontrar mecanismos que possam atuar conjuntamente com o SIAPE. 

 

1.3.2 Prazo: providências implementada, portanto não carece de prazo.   

 

1.3.3 Situação em:  30/01/2010 no aguado de novas orientações. . 
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1.4. Recomendação 4 :  

“Promover a formalização do Manual de Procedimentos detalhados que racionalizem e 

padronizem as rotinas de trabalho na mencionada Divisão.” 

 

1.4.1. Providências a serem Implementadas
1 

Pelo memorando nº. 342/Direh/Core - RJ à CGERH/DEADM, solicitando verificar a 

possibilidade de atender a recomendação, vez não ser de competência desta Coordenação 

Regional, a formalização do Manual de Procedimentos. 

Através do despacho nº. 1239/2009 – Colep/Cgerh foi-nos dito que cada Divisão de 

Recursos Humanos deve elaborar suas rotinas de trabalho, o que discordamos, vez que as 

mesmas devem ser padronizadas no âmbito da instituição e ainda não dispomos de 

condições para elaboração de manual de procedimentos.   

 

1.4.2 Prazo: providência já implementada, portanto não carece de prazo. 

 

1.4.3 Situação em: 30.12.2009: Sem alteração. 

 

 

 

 

MARCOS ROBERTO MUFFAREG 

COORDENADOR REGIONAL SUBSTITUTO 

 

 
1
 Discorrer sobre a forma de implementação da recomendação proposta de modo a oferecer parâmetros 

para o acompanhamento. 

 
2
 Discorrer sobre a posição das providências a cada atualização, no mínimo trimestral, do plano. 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

 

UJ responsável pela apresentação do processo anual de contas: CORE -RJ 

Relatório de Auditoria/ Nota de Auditoria/Nota Técnica nº: 224395 

 

1.Item nº: 3.1.2.2 

1.1. Recomendação 1 :  

“Formalizar as cessões dos servidores da FUNASA à contabilidade quando o ônus couber 

aos cessionários.” 

 

1.1.1. Providências a serem Implementadas
 

Informa-se que a folha de pagamento, desde 2004, é gerada pela Presidência da Funasa, 

não cabendo a Divisão de Recursos Humanos nenhuma informação à Seção Orçamentária 

e Financeira desta Coordenação Regional, vez que não é de sua competência nenhum 

procedimento contábil. 

  

1.1.2 Prazo: Providência já implementada, portanto não carece de prazo.   

 

1.1.3 Situação em: 30.12.2009 A Core/RJ emite ofício aos órgãos cessionários 

solicitando ressarcimento dos valores pagos a título de remuneração e PSS, cujas GRU’s 

pagas nos são encaminhadas. 
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1.2. Recomendação: 002 

“Contabilizar nos balanços patrimonial e financeiro os direitos relativos às cessões dos 

servidores da FUNASA” 

 

                   1.2.1 Providências a serem implementadas.  

  Os dados bancários constantes da GRU tem como favorecido FUNASA/DF – UG 255000- 

Gestão 36211, à qual detém a competência do lançamento patrimonial e financeiro, uma vez que a 

folha de pagamento desde 2004 é gerada por àquela unidade gestora.   

 

1.2.2 Prazo: Providência já implementada, portanto não carece de prazo.   

 

1.2.3. Situação em: 30/12/2009: Sem alteração.  
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1.3. Recomendação 3 :  

“Formalizar comunicação às entidades/órgãos devedores, sobre a existência dos respectivos 

débitos passíveis de inscrição no CADIN fornecendo-lhes todas as informações pertinentes.” 

 

1.2.1. Providências a serem Implementadas
 

Não há necessidade de implementação de providências, vez que no momento não existem 

débitos de outras entidades/ órgãos a serem inscritos no CADIN. 

 

1.2.2 Prazo:  ------ 

1.2.3 Situação em: 25 / 08 / 2009: Inexistência de débitos de outras entidades/órgãos. 
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1.4. Recomendação 4 :  

“Requisitar o retorno do servidor vinculado a cessionário inadimplente, conforme as    

determinações contidas no §§ 1º e 2º, o art 4º do Decreto nº 4.050, de 12/12/2001.” 

 

1.3.1. Providências a serem Implementadas
 

Não há providências a serem implementas, haja vista a quitação dos débitos, conforme já 

apontado na prestação de contas de 2008- exercício de 2007.  

 

 

1.3.2 Prazo:  ----------  

1.3.3 Situação em:     25 / 08 / 2009: Inexistência de pendências dessa natureza. 

 

 

 

 

 

MARCOS ROBERTO MUFFAREG 

COORDENADOR REGIONAL SUBSTITUTO 

 

 

1
 Discorrer sobre a forma de implementação da recomendação proposta de modo a oferecer parâmetros 

para o acompanhamento. 

 
2
 Discorrer sobre a posição das providências a cada atualização, no mínimo trimestral, do plano. 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

 

UJ responsável pela apresentação do processo anual de contas: CORE -RJ 

Relatório de Auditoria/ Nota de Auditoria/Nota Técnica nº: 224395 

 

1.Item nº: 4.1.3.1 

 

1.2. Recomendação 1:  

“Realizar a licitação, evitando a caracterização da fragmentação de despesas, para a formação 

de estoques mínimos de materiais, definição e controle das quantidades de ressuprimento dos 

estoques dos itens frequentemente responsáveis pelas maiores despesas nas pequenas obras, 

de forma a viabilizar o pronto atendimento às necessidades eventuais e imediatas, conforme o 

caso em questão.” 

 

1.1. Providências a serem Implementadas
1 

Foi realizada uma reunião com a chefia da Divisão de Engenharia de Saúde Pública para 

explicitar a recomendação acima, Como desdobramento da citada reunião, foi estabelecido 

o compromisso de que os pedidos de bens e serviços dessa natureza seriam submetidos à 

apreciação da administração para que não houvesse possibilidade de caracterização de 

fragmentação de despesas, conforme recomendado pela CGU. 

1.1.2 Prazo:     providência implementada, portanto não carece de prazo. 

 

1.1.3 Situação
2
 em:   05/02/2010:  Não há o que alterar, uma vez que já se encontram em 

conformidade com as recomendações. 
 

 

MARCOS ROBERTO MUFFAREG 

COORDENADOR REGIONAL SUBSTITUTO 

 

 
1
 Discorrer sobre a forma de implementação da recomendação proposta de modo a oferecer parâmetros para o 

acompanhamento. 

 
2
 Discorrer sobre a posição das providências a cada atualização, no mínimo trimestral, do plano. 
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1.3. Recomendação 2:  

“Utilizar o Cartão Corporativo apenas em casos previstos na legislação, ou seja, de caráter 

excepcional e que não deva ser submetido ao processo licitatório para aquisição de bens e 

serviços.” 

 

1.1. Providências a serem Implementadas
1 

Foi realizada uma reunião com a chefia da Divisão de Engenharia de Saúde Pública, 

objetivando a ratificação dos critérios para utilização correta do cartão corporativo, visando 

evitar, no futuro, uso inadequado daquele instrumento. 

1.1.2 Prazo:     providência implementada, portanto não carece de prazo. 

 

1.1.3 Situação
2
 em:   05/02/2010:  recomendação acatada. 

 

 

MARCOS ROBERTO MUFFAREG 

COORDENADOR REGIONAL SUBSTITUTO 

 

 
1
 Discorrer sobre a forma de implementação da recomendação proposta de modo a oferecer parâmetros para o 

acompanhamento. 

 
2
 Discorrer sobre a posição das providências a cada atualização, no mínimo trimestral, do plano. 
 
 

 

115 



11B. DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU 
 
 
 

“Não houve ocorrências no período” 
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12. ATOS DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO, CONCESSÃO 
DE APOSENTADORIA E PENSÃO PRATICADOS NO 

EXERCÍCIO 

 
 
 

 
 
 
 

Atos Quantidade 
Registrados no SISAC 

Quantidade 

Admissão * 1504 

Desligamento 39 - 

Aposentadoria 23 20 

Pensão 50 50 

 

 
 

* Não houve admissão no exercício de 2009. As que foram lançadas (1504) no SISAC até 29.12.2009, 

referem-se àquelas ocorridos em 12.06.2006, por força da Medida Provisória nº. 297/2006, transformada 

na Lei nº. 11.350/2006. 

 

A admissão dos empregados públicos, embora a contar de Junho/2006, o processo de contratação iniciou-

se em Novembro/2008, vez que a mesma estava atrelada ao atestado de regularidade no processo seletivo 

de 1994, cuja Nota Técnica, emitida pela comissão instituída só deu entrada nesta Core-RJ em 

Novembro/2008. 

 

Os desligamentos ocorridos no exercício de 2009, 25 óbitos e 14 demissões não foram lançados no 

SISAC, vez que as admissões ainda encontram-se sendo lançadas no sistema, considerando o quantitativo 

de contratações (cerca de 5.365) 

 

Quanto às aposentadorias concedidas em 2009 do total de 23, somente 20 foram lançadas no SISAC, as 

03 restantes no exercício de 2010. 

 

Informo que não há controle dos julgamentos do TCU por esta Core/RJ, vez que os julgamentos nos são 

encaminhados pela Presidência da Funasa e as recomendações atendidas enviadas de volta àquele nível 

central. 
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13. REGISTROS ATUALIZADOS NOS SISTEMAS 
SIASG E SICONV 

 
 
 

 Declaração da área responsável atestando que as informações referentes a contratos, bem como 
sobre convênios, contratos de repasse e termos de parceria firmados estão disponíveis e atualizadas, 
respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de 
Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – SICONV, conforme estabelece o 
art. 19 da Lei nº 11.768, de 14 de agosto de 2008. 
 

 

A citada Portaria determina a inclusão de todos os convênios firmados a partir de 01/07/2008 no 
SIASG, a inclusão esta que cabe à Presidência, quanto a inclusão dos mesmos no SICONV informo que 
está sendo feita a migração por aquela Presidência, até que as regionais tenham perfil, bem como, 
qualificação necessária para tal. 
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14. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS 
RELEVANTES PARA A AVALIAÇÃO DA 

CONFORMIDADE E DO DESEMPENHO DA GESTÃO 
 
 
 

”Nada a comentar” 
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15. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 
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16. CONTEÚDOS ESPECÍFICOS POR UJ OU GRUPO 
DE UNIDADES AFINS 

 
 
 

”Não se aplica” 
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MISSÃO 
Realizar ações de 
saneamento 
Ambiental em todos os 
municípios brasileiros e de 
atenção integral à saúde 
indígena, promovendo a 
saúde pública e a inclusão 
social, com excelência de 

gestão, em consonância 
com o SUS e com as metas 
de desenvolvimento do 
milênio. 

 


