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1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada 
 
Quadro A.1.1 - Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 
 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Ministério da Saúde Código SIORG: FUNASA – (2207) 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Superintendência Estadual da Fundação Nacional da Saúde em Santa 
Catarina  
Denominação abreviada: SUEST/FUNASA/SC 
Código SIORG: 2207 Código LOA: 36211 Código SIAFI: 255024 
Situação: Ativa 
Natureza Jurídica: Vide relação no texto descritivo 
Principal Atividade: Vide Tabela CNAE/IBGE Código CNAE: 8412-4/00 
Telefones/Fax de contato:  (048) 3281-7719 (048) 3281-7777 FAX (048) 3281-7784  
E-mail: glademir.costa@funasa.gov.br; coresc.gab@funasa.gov.br    
Página na Internet: http://www.funasa.gov.br  
Endereço Postal: Av. Marinheiro Max Schramm, nº 2.179 – Canto – CEP 88.095-001 – 
Florianópolis/SC  

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 
Instituída pela Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, pelo Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991, 
e em conformidade com o que dispõe o Decreto nº 4.727, de 9 de junho de 2003, publicado no 
Diário Oficial da União, do dia 10 de junho de 2003. Portaria nº 1.776, de 08 de setembro de 
2003 que aprova o regimento interno da Funasa. 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
 Não se aplica a natureza jurídica da UJ.  
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
  
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 

 Não se aplica a natureza jurídica da UJ.  
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 
 Não se aplica a natureza jurídica da UJ.  
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 
Não se aplica a natureza jurídica da UJ.  Não se aplica a natureza jurídica da UJ.  
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1.2 Finalidade e Competências Institucionais da Unidade 

Competências 

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão executivo do Ministério da Saúde, é uma 
das instituições do Governo Federal responsável em promover a inclusão social por meio de ações 
de saneamento para prevenção e controle de doenças. É também a instituição responsável por 
formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações 
estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. 

As ações de inclusão social, por meio da saúde, são realizadas com a prevenção e controle 
de doenças e agravos ocasionados pela falta ou inadequação nas condições de saneamento básico 
em áreas de interesse especial, como assentamentos, remanescentes de quilombos e reservas 
extrativistas. 

Na área de Engenharia de Saúde Pública, a Funasa detém a mais antiga e contínua 
experiência em ações de saneamento no país e atua com base em indicadores sanitários, 
epidemiológicos, ambientais e sociais. 

A Funasa presta apoio técnico e/ou financeiro no combate, controle e redução da 
mortalidade infantil e da incidência de doenças de veiculação hídrica ou causadas pela falta de 
saneamento básico e ambiental. 

Os investimentos visam intervir no meio ambiente, na infra-estrutura dos municípios de até 
50 mil habitantes, prioritariamente, e nas condições de vida de populações vulneráveis. 

 
Áreas de Atuação 

 » Engenharia de Saúde Pública 

A estreita relação entre as condições ambientais, os problemas sanitários e o perfil 
epidemiológico das doenças e agravos integra definitivamente as ações de saneamento da Funasa 
ao Sistema Único de Saúde (SUS), visando à prevenção de doenças. 

Nessa área, a Funasa está implementando o programa Saneamento para Promoção da 
Saúde, que tem por meta, em quatro anos, beneficiar 60% dos municípios brasileiros com, 
aproximadamente, 35 milhões de pessoas. 

Entre as ações a serem desenvolvidas para a prevenção de doenças e controle de agravos 
estão a construção e ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 
além da implantação de melhorias sanitárias domiciliares. 

A Funasa está, ainda, implantando, ampliando ou melhorando os sistemas de tratamento e 
destinação final de resíduos sólidos, principalmente em áreas de proliferação do mosquito Aedes 
aegypti, efetivando a drenagem e o manejo ambiental em áreas endêmicas de malária e fazendo 
obras de engenharia em habitações visando ao controle da doença de Chagas. 

Fazem parte das prioridades da Funasa a promoção, o apoio técnico e financeiro ao 
controle de qualidade da água para consumo humano; o estímulo e financiamento de projetos de 
pesquisa em engenharia de saúde pública e saneamento; e o apoio técnico a estados e municípios 
para a execução de projetos de saneamento, passando por estratégias de cooperação técnica. 



- 7 - 
 

 

 

 » Saúde Ambiental 

Na área de Saúde Ambiental, compete a Funasa planejar, coordenar, supervisionar e 
monitorar a execução das atividades relativas: 

  
 à formulação e implementação de ações de promoção e proteção à saúde ambiental, em 

consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental; 
 ao controle da qualidade de água para consumo humano proveniente de sistemas de 
abastecimento público, conforme critérios e parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde; e 
 ao apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde ambiental. 

 
Plano Estratégico 

A missão institucional da Fundação Nacional de Saúde compreende duas vertentes 
principais que se vão desenvolver mediante a elaboração de planos estratégicos nos segmentos de 
Saneamento e Saúde Ambiental. 

A Portaria nº 806, de 6 de junho de 2006, do Presidente da Funasa, instituiu a Carteira de 
Projetos Estratégicos, elaborada em consonância com o Planejamento Plurianual (PPA), 
designando os gerentes responsáveis pelos diversos projetos que consubstanciam o realinhamento 
institucional da Funasa. 

As ações de inclusão social mediante cuidados com a saúde são executadas com a 
prevenção e controle de agravos ocasionados pela falta ou inadequação nas condições de 
saneamento básico em áreas de interesse especial, como assentamentos, remanescentes de 
quilombos e reservas extrativistas. 

Para o fiel cumprimento de sua missão institucional, como agente qualificado de saúde 
pública no país, é necessário incutir, desenvolver e praticar a cultura do planejamento estratégico. 
Nesse aspecto, a Funasa convoca todos, inclusive os beneficiários das ações, para o 
compartilhamento das formulações mais significativas. 

 
Missão Institucional 
» Missão 

Promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações de saneamento e saúde 
ambiental. 

 » Visão de Futuro 

Até 2030, a Funasa, integrante do SUS, será uma instituição de referência nacional e 
internacional nas ações de saneamento e saúde ambiental, contribuindo com as metas de 
universalização do saneamento no Brasil. 

 » Valores:    
 Ética; 
 Eqüidade; 
 Transparência; 
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 Eficiência, Eficácia e Efetividade; 
 Valorização dos servidores; 
 Compromisso sócio-ambiental. 

 
» Objetivos Estratégicos: 

 Saneamento Ambiental 

2007 
1. Elaborar Plano Diretor para atuação do Setor Saúde em Saneamento integrado ao Sistema 

Único de Saúde-SUS; 
2. Constituir Rede de Parceiros facilitadora das ações da Funasa em saneamento; 
3. Desenvolver modelos de gestão em saneamento, voltados para municípios de pequeno e 

médio porte; 

2015 
4. Atuar como agente de fomento ao desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos, 

para prestação de serviços de saneamento ambiental no país; 
5. Universalizar o acesso aos serviços de saneamento junto às populações indígenas e áreas 

de interesse especial; 
6. Ampliar a oferta dos serviços de saneamento ambiental nos municípios de pequeno e 

médio porte, de modo a alcançar as metas do milênio em saneamento; 
7. Viabilizar novas fontes de recursos nacionais e internacionais, para financiamento das 

ações de saneamento desenvolvidas pela Funasa; 
8. Tornar a Funasa o agente executor nacional de saneamento ambiental; 

Gestão 

2007 
14. Promover a Reestruturação Organizacional (revisão integral da estrutura organizacional do 

sistema da Funasa); 
15. Implantar a infra-estrutura da Rede Tecnológica da Informação do Sistema Funasa; 
16. Definir e elaborar política de gestão da informação para o Sistema Funasa; 
17. Elaborar arcabouço normativo intra-institucional; 
18. Construir uma política de gestão de Recursos Humanos para o Sistema Funasa; 
19. Promover o desenvolvimento de uma política de adequação predial e melhoria das 

condições de trabalho para o Sistema Funasa; 
20. Elaborar novo modelo de gestão do Sistema Funasa; 
21. Melhorar os processos de trabalho; 

2015 
22. Implantar Política de Gestão da Informação; 
23. Implantar a Política de Gestão de Recursos Humanos do sistema Funasa; 
24. Implantar o novo modelo de gestão; 
25. Implantar Política de adequação predial e melhoria das condições de trabalho para o 

Sistema Funasa. 
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Estatuto 
                          DECRETO Nº 7.335, DE 19 DE OUTUBRO DE 2010 
 

Aprova o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, e dá outras providências. 
 

  O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 50 da Lei no 
10.683, de 28 de maio de 2003, e arts. 10 e 11 da Lei no 12.314, de 19 de agosto de 2010, 

  

DECRETA: 

Art. 1º Ficam aprovados o Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e 
das Funções Gratificadas da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, na forma dos Anexos I e 
II. 

Art. 2º Em decorrência do disposto no art. 1o, ficam remanejados, na forma do Anexo III, 
os seguintes cargos em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS e 
Funções Gratificadas – FG: 

 » Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de 2010. 
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1.3.    Organograma da Superintendência Estadual em Santa Catarina 
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Por força do Decreto nº 7.335 de 19 de outubro de 2010, que aprovou o novo estatuto e o 
quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas, e definiu como 
responsabilidades institucionais a promoção e a proteção à saúde, e como competências, o 
fomento à soluções de saneamento para a prevenção de controle de doenças, bem como a 
formulação e implementação de ações de promoção e de proteção à saúde relacionadas com ações 
estabelecidas pelo Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, foi elaborada a proposta 
do Regimento Interno da Funasa, e  encaminhada para o Ministério da Saúde (MS) para 
aprovação. 

O referido regimento foi encaminhado por meio do Ofício 123 / Gabinete PR / Presi / 
Funasa de 09 de maio de 2012, reiterado pelo Ofício / Gabinete PR / Presi / Funasa  de 14 de 
fevereiro de 2013, e até o momento esta aprovação não foi efetivada. 

Como o decreto referido acima alterou a estrutura vigente, e a nova proposta ainda não foi 
aprovada, a Funasa optou pela descrição das competências baseadas na proposta do novo 
regimento interno, por ser o instrumento baseado na legislação vigente. 
 
1.3.1. Gabinete do Superintendente (Assistente e Apoio): 

 Analisar, implantar e monitorar o Relatório de Gestão e 
Prestação de Contas da Suest; 

 Ajustar as diligências encaminhadas pelos Órgãos de Controle Inteno e Externo; 
 Analisar e despachar os documentos oficiais demandadas ao gabinete; 
 Acompanhar o Planejamento das Ações da Suest através do instrumento MS Project; 
 Agendar compromissos oficiais do Superintendente e/ou Substituto; 
 Redigir e encaminhar documentos oficiais em resposta aos Órgão Públicos e de 

Controle.  

1.3.2. Divisão de Engenharia de Saúde Pública: 
 Implementar o programa Saneamento para Promoção da Saúde, que tem por meta, em 

quatro anos, beneficiar 60% dos municípios brasileiros com, aproximadamente, 35 
milhões de pessoas; 

 Desenvolver a prevenção de doenças e controle de agravos com a construção e 
ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além da 
implantação de melhorias sanitárias domiciliares; 

 Implantar, ampliar ou melhorar os sistemas de tratamento e a destinação final de 
resíduos sólidos, principalmente em áreas de proliferação do mosquito Aedes aegypti, 
efetivando a drenagem e o manejo ambiental em áreas endêmicas de malária e fazendo 
obras de engenharia em habitações visando ao controle da doença de Chagas; 

 Promover, o apoio técnico e financeiro ao controle de qualidade da água para consumo 
humano;  

 Estimular e financiar os projetos de pesquisa em engenharia de saúde pública e 
saneamento; 

 Apoio técnico aos municípios para a execução de projetos de saneamento, passando por 
estratégias de cooperação técnica. 

1.3.3. Serviço de Saúde Ambiental: 
 Planejar, coordenar, supervisionar e monitorar a execução das atividades relativas à 

formulação e implementação de ações de promoção e proteção à saúde ambiental, em 
consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde 
Ambiental; 

 Planejar, coordenar, supervisionar e monitorar a execução das atividades relativas ao 
controle da qualidade de água para consumo humano proveniente de sistemas de 
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abastecimento público, conforme critérios e parâmetros estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde;  

 Planejar, coordenar, supervisionar e monitorar a execução das atividades relativas ao 
apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde ambiental.  

1.3.4. Divisão de Administração: 
 Gestão de recursos materiais e logísticos; 
 Gestão patrimônio, compras e contratações; 
 Aquisição, armazenagem e distribuição de insumos; 
 Controlar o recebimento, a movimentação e a expedição de processos, documentos 

e correspondências;  
 Supervisionar as atividades relativas à administração orçamentária, financeira e 

contábil;  
 Gestão transporte, comunicações, arquivo e protocolo, serviços de reprografia; 
 Manutenção do edifício de uso da Superintendência; 
 Realizar processos licitatórios;  
 Orientar a execução das atividades relacionadas com a administração de material e 

de bens móveis e imóveis, contratação de obras e serviços e gestão de contratos; 
 Manter atualizado o Sistema Unificado de Fornecedores - SICAF, e fornecer 

atestado de capacidade técnica aos fornecedores e prestadores de serviços; 
 Executar as atividades necessárias à elaboração, tramitação e execução de 

contratos; 
 Estabelecer controles sobre a vigência, natureza e qualidade dos serviços 

contratados, assim como das despesas efetuadas; 
 Analisar pedidos de alterações contratuais;  
 Elaborar os procedimentos para programação de aquisição de materiais de 

consumo; 
 Armazenar, fornecer e preservar o estoque de material de consumo, proceder ao 

controle físico e financeiro e apresentar relatório de movimentação; 
 Controlar os prazos de entrega de material e identificar os fornecedores e/ou 

prestadores de serviços inadimplentes, para a aplicação de penalidades; 
 Analisar os relatórios mensais de almoxarifado; 
 Elaborar o inventário anual de material de consumo; 
 Controlar, classificar e registrar os bens patrimoniais, de acordo com o Plano de 

Contas da União; 
 Identificar bens móveis e imóveis passíveis de alienação e recuperação; 
 Proceder à legalização e manter atualizados os registros dos bens imóveis; 
 Analisar os relatórios mensais de bens móveis e imóveis; 
 Elaborar o inventário anual dos bens móveis e imóveis; 
 Coordenar e orientar a execução das atividades relativas a segurança, manutenção 

predial, telefonia, copeiragem, transporte e reprografia; 
 Coordenar e orientar a execução das atividades relacionadas com o recebimento, 

registro, distribuição, movimentação, expedição, classificação, organização, 
arquivamento e avaliação de documentos; 

 Controlar a entrada e saída de pessoal, bens móveis, materiais diversos e veículos 
nas áreas de acesso às dependências da Superintendência; 

 Instruir, controlar e supervisionar os processos de concessão de diárias e passagens; 
 Informar ao Serviço de Recursos Humanos os dados necessários para divulgação no 

Boletim de Serviço;  
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1.3.5. Serviço de Convênios: 
 Propor os procedimentos internos, em conformidade com as diretrizes 

institucionais, para a celebração de convênios e instrumentos congêneres; 
 Manter atualizado um banco de dados com informações sobre convênios e 

instrumentos congêneres; 
 Coordenar e acompanhar as atividades relacionadas à prestação de contas de 

convênios e congêneres celebrados pela FUNASA;  
 Analisar processos de convênios ou instrumentos congêneres, de acordo com a 

legislação vigente; 
 Coordenar as atividades relacionadas a celebração de convênios e congêneres;  
 Supervisionar, avaliar e controlar as atividades desenvolvidas, relacionadas à 

análise e ao trâmite de prestação de contas de convênios da FUNASA; 
 Subsidiar a Auditoria Interna no atendimento de diligências dos órgãos de 

fiscalização, nos assuntos referentes a convênios;  

1.3.6. Serviço de Recursos Humanos: 
 Planejar, coordenar e orientar as atividades inerentes à gestão de recursos humanos, 

em harmonia com diretrizes emanadas da unidade central da FUNASA; 
 Supervisionar as atividades relativas à aplicação da legislação de pessoal sob sua 

administração; 
 Proceder a estudos sobre lotação ideal de servidores, objetivando subsidiar 

estratégias de gestão de recursos humanos; 
 Disponibilizar aos servidores, informações e esclarecimentos a respeito das 

políticas e procedimentos relacionados a recursos humanos; 
 Propor o Plano Anual de Capacitação de recursos humanos; 
 Coordenar e acompanhar a execução das ações de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde dos servidores; 
 Orientar os servidores quanto a marcação das Juntas Médicas Oficiais e atividades 

de perícia médica, junto a Unidade SIASS;  
 Acompanhar e executar as atividades de pagamento de remuneração e vantagens 

dos servidores ativos, aposentados e pensionistas;  
 Elaborar cálculos de direitos e vantagens decorrentes da implantação e revisão de 

aposentadorias e pensões e outros que impliquem em alteração de remuneração; 
 Executar as atividades de atualização cadastral, movimentação de pessoal e 

concessão de benefícios de servidores ativos e inativos; 
 Promover a apresentação da declaração de bens e rendas dos servidores, no final de 

cada exercício financeiro, exoneração ou afastamento definitivo, bem como 
encaminhar as informações ao órgão de controle externo; 

 Atualizar a documentação e assentamentos funcionais dos servidores;  
 Supervisionar e controlar a execução das atividades relacionadas à concessão e 

revisão de aposentadoria e pensão; 
 Acompanhar e executar as atividades de avaliação de desempenho, de levantamento 

das necessidades e de desenvolvimento de recursos humanos; 
 Elaborar e manter cadastro de qualificação do corpo funcional e de instrutores; 
 Elaborar e implementar programas e projetos de capacitação, de acordo com 

diretrizes estabelecidas pela unidade central da FUNASA; e 
 Propor a participação de servidores em atividades de treinamento e eventos de 

capacitação e desenvolvimento de recursos humanos. 
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1.4 Macroprocessos Finalísticos 
 
 
 
 
 
 

1.5 Macroprocessos de Apoio 
 
 

 
 
 
 

1.6 Principais Parceiros 
 

No exercício 2012, a Suest/SC visando à consecução de suas metas institucionais 
estabeleceu uma importante parceria com a Associação Nacional dos Serviços Municipais de 
Saneamento (Assemae), regional Santa Catarina. Essa parceria foi de grande importância, 
principalmente, para a execução de ações de cooperação técnica junto aos municípios que se 
enquadram no perfil de atendimento da Funasa e estão associados à Assemae-SC.  

Entre as atividades desenvolvidas através dessa parceria destaca-se a realização do o “IV 
Encontro Estadual de Cooperação Técnica, o Curso de Redução de Perdas em Saneamento e a 
assinatura de 16 termos de Cooperação Técnica para Apoio a Gestão dos Serviços Municipais de 
Saneamento.  

O IV Encontro Estadual de Cooperação foi promovido pela Assemae-SC e realizado com o 
apoio da Suest/SC. O encontro teve como objetivo a troca de experiências sobre ações e 
procedimentos voltados para o saneamento ambiental, buscando orientar e facilitar o acesso às 
inovações tecnológicas, para melhorar a gestão dos serviços municipais de saneamento. Já o Curso 
de Redução de Perdas em Saneamento é resultado de um convênio firmado entre a Presidência da 
Funasa e a Assemae. O Curso foi realizado no mês de novembro, em Florianópolis e a Suest/SC e 
a Assame-SC contribuíram principalmente com a sua divulgação junto aos municípios e outras 
entidades participantes.  

Ainda no exercício de 2012, foram realizadas tratativas com a Federação Catarinense de 
Municípios – FECAM, para que nos próximos exercícios sejam firmados termo de cooperação 
técnica com as associações de municípios dos municípios.  
 

 

 

 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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Parte A, item 2, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 
 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES 
 

2.1 Informações sobre o planejamento estratégico da Unidade 

 O processo de planejamento da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) iniciou-se com a 
revisão do referencial estratégico, a partir da definição da sua nova missão, visão e valores, 
considerando os pontos fortes e fracos dentro do horizonte estabelecido. Passando em seguida pela 
etapa de elaboração e pactuação do plano de ação tendo sido definido como ferramenta 
tecnológica de gestão, o MS Project (aplicativo voltado para o gerenciamento de projetos, onde se 
pode planejar, implementar e acompanhar as ações).  
 O MS Project foi utilizado para o planejamento, a implementação e o acompanhamento das 
ações pactuadas em todos os níveis (Presidência e Superintendência), que se deu de forma 
colegiada, possibilitando a reflexão quanto ao alcance dos resultados pretendidos, considerando a 
factibilidade dos prazos. O caráter dinâmico de todo o processo de planejamento pressupõe o 
estabelecimento de novas estratégias, subsidiando a tomada de decisão tempestiva quanto à 
necessidade de novas intervenções ou medidas. 
 O processo de Planejamento consistiu na pactuação de um conjunto de medidas (Ações e 
Atividades), registradas no MS Project, consideradas indispensáveis ao enfrentamento das 
dificuldades reconhecidas pela instituição e, simultaneamente, daquelas suficientes para o alcance 
dos resultados almejados; sobretudo aqueles que guardam correspondência com as políticas 
públicas, planos, programas, objetivos e metas governamentais de responsabilidade da Fundação 
Nacional de Saúde. 
 Na primeira etapa deste processo, houve a definição das estratégias e diretrizes gerais do 
Plano de Ação realizada durante reuniões agendadas especificamente para este fim (reunião de 
diretoria e reunião de diretoria ampliada). Definidas as estratégias e diretrizes gerais, cada 
diretoria consolidou no MS Project, as ações necessárias que lhes competem executar, levando-se 
em consideração atividades, tempo e recursos (humanos, logísticos e orçamentários). 
 Em um segundo momento as diretorias identificaram no conjunto de ações e tarefas 
registradas no MS Project, aquelas que são de competência e responsabilidade das 
Superintendências Estaduais (SUEST) e que, portanto, deverão ser objeto de desdobramento nos 
Planos de Ação da Suest.  
 Após esta etapa, as ações e tarefas são apresentadas em reunião de diretoria, no MS 
Project, para socialização das informações, pactuação de prazos e demais considerações 
pertinentes. 
 Por fim, após o nivelamento em reunião de diretoria, as ações e tarefas, registradas no MS 
Project, foram apresentadas em reunião de planejamento, com a participação das áreas técnicas da 
Presidência e das Superintendências Estaduais (SUEST), para pactuação e deliberação quanto aos 
possíveis desdobramentos, responsáveis e prazos no nível das Superintendências 

 
 

2.2 Estratégias de Atuação frente aos Objetivos Estratégicos. 

 As atividades da SUEST-SC se desenvolveram atendendo as definições pactuadas e 
definidas na ferramenta tecnológica de Gestão,  MSproject, adotada pela Fundação Nacional de 
Saúde – Funasa como aplicativo voltado para o gerenciamento de projetos, onde se pode planejar, 
implementar e acompanhar as ações. 
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 A definição das metas e seus programas foram obtidas através de reunião de Diretora da 
Presidência da Funasa, que identificou os conjuntos de ações e tarefas, registrado-as no MS 
Project.  
 Coube a Superintendência o desenvolvimento das ações e sub-ações então definidas. 
Assim sendo, a SUETS-SC por meio das unidades que compõem a sua estrutura organizacional, 
colocou em prática estratégias para o desenvolvimento dessas atividades. 

A Divisão de Engenharia de Saúde Pública - Diesp teve sob a sua responsabilidade as 
ações de saneamento ambiental, nos eixos de abastecimento de água para consumo humano, coleta 
e tratamento de esgotos sanitários, e manejos e destinação dos resíduos sólidos urbanos, sempre 
observando as condições ambientais, os problemas sanitários e o perfil epidemiológico das 
doenças e agravos. Outra ação que a Diesp atuou, foi no acompanhamento e fiscalização da 
elaboração de projetos para sistemas de abastecimento de água e sistemas de esgotamento 
sanitário. Para a maioria das ações, apenas acompanha e supervisiona a execução dos convênios 
firmados e em outras situações ela executa diretamente através de contratação. Em 2012 apesar de 
não serem celebrados novos contratos de execução direta, em grande parte devido às ações de 
saúde indígena não estarem sob responsabilidade da Funasa e serem de competência do Ministério 
da Saúde, na Secretaria Especial de Saúde Indígena - Sesai, nos contratos celebrados ainda sob 
responsabilidade da Funasa, a Diesp em 2012, acompanhou e fiscalizou obras em 06 contratos de 
15 aldeias em obras de melhorias sanitárias domiciliares execução direta.  

O Serviço de Saúde Ambiental – Sesam, atuou na gestão 2012 no âmbito do Controle de 
Qualidade da Água, Educação em Saúde Ambiental, acompanhamento de projetos de Planos 
Municipais de Saneamento Básico e Cooperação Técnica, bem como a prevenção de desastres e a 
prática da educação em saúde ambiental com supervisões in loco. 

No Programa de Controle da Qualidade da Água, destaca-se a capacitação ministrada aos 
municípios, órgãos estaduais e federais no desenvolvimento de filtros alternativos para tratamento 
de água e conhecimentos técnicos na seara da qualidade da água.  

Com o intuito de fortalecer a estrutura do serviço foram realizados procedimentos 
administrativos para aquisição de materiais laboratoriais, materiais para a confecção de filtros 
simplificados e equipamentos de proteção individual. Para aquisição da Unidade Móvel de 
Controle da Qualidade da Água foi elaborado por parte da superintendência o PBS e o Termo de 
Referência e enviado à presidência para compra centralizada.    

O Sesam também apoiou os Consórcios Intermunicipais de Saneamento – CISAM-Meio 
Oeste e CISAM-SUL, para aquisição de Laboratórios Móveis de Controle de Qualidade de Água e 
equipamentos para análise da qualidade da água que serão distribuídos entre os 31 municípios 
consorciados, e ações para estruturação e consolidação dos Consórcios.  

A Seção de Educação em Saúde apoiou 50 municípios na elaboração de projetos de 
Educação e Saúde e Mobilização Social. Os municípios foram apoiados principalmente, através da 
emissão de pareceres técnicos, supervisões in loco e capacitações dos servidores municipais.  

Foram realizadas duas oficinas para elaboração do Plano Municipal de Saneamento 
Básico, sendo atendidos 12 municípios com acompanhamento técnico. 

Ficou sob responsabilidade do Sesam a celebração e o acompanhamento de 16 Termos de 
Cooperação Técnica, visando desenvolver modelos de gestão, planejamento e monitoramento dos 
serviços municipais de saneamento básico (água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos).  

Na área de Gestão de Pessoas apesar do crescente defict de pessoal que vem ocorrendo na 
Superintendência Estadual, obtivemos muitos progressos no processo de trabalho. Um deles foi o 
percentual alcançado de 70,77%, em relação a meta programada de 67% no que diz respeito a 
capacitação e requalificação dos servidores públicos, investindo nesta ação R$ 20.949,00 dos R$ 
26.000,00 previstos e programados no exercício anterior. 

Em relação a Assistência Médica aos Servidores não tivemos tanto sucesso, no que diz 
respeito aos Exames Periódicos no ano de 2012, tendo em vista a não disponibilização do Termo 
de Referência pela Presidência da Funasa, inviabilizando o início do processo licitatório nas 
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Superintendência e com isso não foram realizados os exames obrigatórios por lei nos Servidores 
Públicos lotados neste Órgão. 

Em relação à situação da Força de Trabalho da Superintendência Estadual da Funasa em 
Santa Catarina, tivemos uma redução de mais três componentes: Um administrativo pertencente ao 
Quadro Permanente de Pessoal, um engenheiro com contrato temporário e um ocupante de cargo 
comissionado. Vale ressalta também o envelhecimento e o adoecimento dos servidores.  

O esforço visível entre os membros das equipes da Superintendência para manter os 
prazos e a qualidade do trabalho apresentado à comunidade vem provocando um elevado nível de 
estresse e pressão, provocando o adoecimento resultando o grande número de ocorrências de 
afastamentos para tratamento da própria saúde, é o que vem mostrando os dados epidemiológicos 
resultado das perícias e juntas médicas, realizadas pela Unidade Siass/INSS/Fpolis, a qual esta 
Superintendência é conveniada. 

O absenteísmo é um dos principais indicadores de recurso humanos, e acompanhar o 
motivo pelo qual estes servidores públicos estão se ausentando do trabalho para tratamento da 
própria saúde, pode ser uma estratégia importante para manutenção da força de trabalho, 
localizando assim possíveis exposições a riscos, em especial, aqueles relacionados ao exercício de 
suas funções laborais. Relatórios apresentados pelo Subsistema Integrado de Atenção a Saúde do 
Servidor Unidade – SIASS, no final do exercício de 2012, mostraram que a relação de dias 
afastados do trabalho e o cargo exercido, indicaram que 33% nas funções técnicas (desenhista e 
engenheiro) e 44% entre as funções administrativas.   

No ano de 2012 não houve nenhuma concessão de aposentadoria, porém foram 
concedidas 4 (quatro) pensões civis com proventos integrais e 1 (um) provento proporcional. 
Todos os registros no SISAC mantêm atualizados.      
 Na execução das ações administrativas, considerada como atividade meio,  estas são 
desenvolvidas dentro da sua especificidade, seguindo a legislação vigente, e as orientações 
definidas pelo Governo Federal. 
 Visando a transparência da gestão todas as atividades podem ser visualizadas através da 
rede FUNASA. 
 A SUEST-SC, no cumprimento de suas atividades no Estado, durante o ano de 2012 deu 
continuidade as estratégias e ações adotadas no exercício anterior, com aperfeiçoamento em suas 
práticas e funcionalidades. 
 O ano de 2012 foi marcado pelo aumento significativo das demandas e limitações, que 
com reduzido quadro de servidores, foi plenamente cumprido e, em especial, para o 
desenvolvimento das ações dos Programas de Aceleração do Crescimento – PAC I e PAC II, a 
SUEST-SC teve como estratégia principal envolver e orientar os gestores municipais, bem como o 
estadual mediante a realização de reuniões para o fortalecimento do processo de trabalho coletivo, 
principalmente porque a partir do evento do PAC II, a FUNASA passou a celebrar convênios só 
com a pré existência de projetos aprovados, e com esta prática passou-se a fortalecer o conceito 
junto aos convenentes da necessidade de os pleitos serem planejados e avaliados de suas 
condições e precisões e ainda da importância das execuções serem definas com maior agilidade, 
visando o benefício às comunidades. 
 Há de se salientar que no exercício de 2012 a SUEST-SC a Superintendência Estadual 
visitou o andamento de diversas obras de saneamento ambiental no Estado, percorrendo todas as 
regiões. Foram entregues 10 caminhões compactadores de resíduos sólidos. A Suest/SC participou 
de varias inaugurações em obras de Sistema de Abastecimento de Água (SAA), Sistema de 
Esgotamento Sanitário (SES) e entregas de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD). Também 
foram entregues máquinas e inaugurados centros de triagem de resíduos sólidos, em apoio aos 
catadores de matéria reciclável.  
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2.3.  Execução do Plano de Metas ou de Ações. 

O processo de planejamento, por competência institucional, está localizado no nível central 
da instituição, e conta, sempre que necessário, com a participação de representações das suas 
esferas estaduais. Conforme é de conhecimento foram definidos os seguintes componentes que 
conformam o arco do processo, desde a sua planificação até a sua avaliação: elaboração do 
referencial estratégico contemplando a missão institucional, visão de futuro e valores. Com 
relação aos objetivos estratégicos, estes foram definidos em conformidade com os órgãos de 
interesses convergentes, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, Ministério da Integração 
Nacional e Ministério do Meio Ambiente, por ocasião da elaboração do Plano Plurianual de 
Governo para o período de 2012 a 2015. As metas trabalhadas foram estabelecidas pela própria 
instituição, e se encontram também elencadas no Plano Plurianual de Governo, do mesmo período. 
Os movimentos de monitoramento e avaliação, em nível interno, ainda não estão sistematizados, 
embora já se tenha elaborado uma planilha de indicadores de gestão - que auxiliam no processo de 
monitoramento - e de desempenho institucional, que são utilizados quando do processo de 
avaliação institucional.  A título de ratificação, a ligação do processo de planejamento com o 
Plano Plurianual e seus componentes é de competência da Presidência da instituição. 

Por tudo isso, depreende-se que a Superintendência Estadual, por ser uma unidade 
descentralizada da estrutura central, não tem um processo de planejamento autônomo, 
desvinculado do da presidência. Em outras palavras, as macrodecisões sobre em que bases 
planejar, bem assim a escolha de demais critérios que norteiam a feitura desses documentos são de 
responsabilidade da presidência da instituição, e acontecem no seu espaço de atuação.  
 Com relação a plano de trabalho, no ano de 2012, foi instituído para as Superintendências 
Estaduais, um plano de ação, baseado na ferramenta MS-Project, com atributos de abrangência 
nacional e estadual, expressos por projetos, ações, subações, tarefas, responsáveis, e prazo de 
execução, em correlação com as metas e objetivos estratégicos definidos no plano estratégico da 
instituição, numa escala ascendente. 

As Superintendências, portanto, ao executarem o seu plano de trabalho, contribuem para o 
alcance, em primeiro lugar, das metas estabelecidas pela instituição, e, por conseqüência, com os 
objetivos estratégicos estabelecidos. Esse é o nível de atuação das Superintendências, no espectro 
do processo de planejamento estratégico desenvolvido pela Fundação. 
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2.4 Indicadores 

Indicadores para a Avaliação de Desempenho da Funasa 
  Eixo: Engenharia de Saúde Pública  

 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 
Memória de 

cálculo Tipo Fonte Método de 
Aferição 

Área 
Respon

sável 

Meta do 
Indicador Resultado 

Percentual de 
Cisternas 

Concluídas(Execuçã
o Direta). 

Só para as que tem 
cisternas 

Identificar o 
percentual de 

cisternas 
concluídas.  

N.A. 

Ef
ic

ác
ia

 

Relatório 
Densp 

Relatório de 
execução D

en
sp

 Alcançar 
100% de 
cisternas 

concluídas. 

N.A. 

Percentual de 
comunidades com 

obras de SAA 
(Saneamento Rural) 

Contratadas (TC 
celebrados) 

Aferir o 
número de 

comunidades 
com obras de 

SAA 
contratadas.  

N.A. 

Ef
ic

iê
nc

ia
 

Sigob, 
Relatório 

Densp 

Relatório de 
execução D

en
sp

 Contratar 
100% das 

obras 
programadas 

N.A. 

Percentual de SAA 
simplificados 
Concluídos. 

Aferir o 
número de 

SAA 
simplificados 
concluídos. 

 

 

N.A. 

Ef
ic

ác
ia

 

Sigob Relatório de 
execução D

en
sp

 

Alcançar 
100% de 

SAA 
simplificado
s concluídos 

N.A. 

Percentual de 
municípios com 
apoio à gestão 

Aferir a 
capacidade de 
apoio à gestão 

dos 
municípios 

programados 

 

 
 Ef

ic
ác

ia
 

Relatório 
Densp 

Relatório de 
execução D

en
sp

 Alcançar 
100% dos 

municípios 
programados 

100% 

Percentual de 
Resíduos Sólidos 

Concluídos. 

Aferir o 
número de 
obras de 
Resíduos 
Sólidos 

concluídos. 

 

 

 
 Ef

ic
ác

ia
 

Sigob Relatório de 
execução D

en
sp

 

Alcançar 
100% de 
obras de 
Resíduos 
Sólidos 

concluídas 

100% 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 
 

Memória de 
Cálculo 

Tipo Fonte Método de 
Aferição 

Área 
Resp
ons. 

Meta do 
Indicador Resultado 

1- Percentual de 
execução física de 
obras de 
abastecimento de 
água com recursos 
do PAC 
Acumulado - 2007 a 
2010. 

Medir a 
execução 
física das 
obras do 
PAC 

Nº de Tc com obras de SAA em 
execução/concluídas 
Nº de Tc celebrados (CONSIDERAR 
os vigentes) 

 
 

Ef
ic

ác
ia

 

Balanço 
do 
PAC* 
Sigesan, 
Siscon 
SUESTs 

Relatórios do 
Sigesan; 
Informações das 
Divisões de 
Engenharia das 
SUESTs D

en
sp

 
SU

ES
Ts

 

 

52,4% 

Nº de Tc com projetos de SAA 
aprovados 
Nº de Tc celebrados (CONSIDERAR 
os vigentes) 

 

Ef
ic

ác
ia

 

Balanço 
do 
PAC* 
Sigesan, 
Siscon 
SUESTs 

Relatórios do 
Sigesan; 
Informações das 
Divisões de 
Engenharia das 
SUESTs D

en
sp

 
SU

ES
Ts

 

 

57,1% 

 
 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 
 

Memória de 
Cálculo 

Tipo Fonte Método de 
Aferição 

Área 
Resp
ons. 

Meta do 
indicador Resultado 

2 - Percentual de 
execução física de 
obras de 
esgotamento 
sanitário com 
recursos do PAC 
Acumulado - 2007 
a 2010. 

 

Medir a 
execução 
física das 
obras do 
PAC 

Nº de Tc com obras de ES em 
execução/concluídas 
Nº de Tc celebrados (CONSIDERAR 
os vigentes) 

% 
 

Ef
ic

ác
ia

 

Balanço 
do 
PAC I 
Sigesan, 
Siscon 
SUESTs 

Relatórios do 
Sigesan; 
Informações das 
Divisões de 
Engenharia das 
SUESTs D

en
sp

 
SU

ES
Ts

 

 

 
42,5% 
 

 
Nº de Tc com projetos de ES 

aprovados 
Nº de Tc celebrados (CONSIDERAR 

os vigentes) 
 

 
 Ef

ic
ác

ia
 

Balanço 
do 
PAC I 
Sigesan, 
Siscon 
SUESTs 

Relatórios do 
Sigesan; 
Informações das 
Divisões de 
Engenharia das 
SUESTs D

en
sp

 
SU

ES
Ts

 

 

 
12,55% 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 
 

Memória de 
Cálculo 

Tipo Fonte Método de 
Aferição 

Área 
Resp
ons. 

Meta do 
indicador Resultado 

3 - Percentual de 
comunidades 
remanescentes de 
quilombo com 
SAA implantado 
com recursos do 
PAC I 
Destacar também 
assentamentos 
Ver execução 
direta e 
transferências 
 
 

Verificar o 
percentual de 
comunidades 
remanescen-

tes de 
quilombo 

com Ações 
de 

saneamento 

 

NA 

Ef
ic

ác
ia

 

Relatório 
Consolidado 
de atividades 

(Densp) 
Planilha 
Acompanha-
mento 

D
EN

SP
 

SU
ES

T 

 

NA Planilha de 
acompanha-

mento Visita de 
acompanha-
mento Programação 

do PAC I 

 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 
 

Memória de 
Cálculo 

Tipo Fonte Método de 
Aferição 

Área 
Respons. 

Meta do 
Indicad

or 
Resultado 

4 - Percentual de 
domicílios com 
Melhorias Sanitárias 
Domiciliares 
implantadas com 
recursos do PAC I e 
PAC  II em separado 
 
 

 Verificar o 
percentual de 
domicílios 
com 
Melhorias 
Sanitárias 
Domiciliares 
implantadas 

 

 

Ef
ic

ác
ia

 

Balanço do 
PAC I 
Sigesan,  
Siscon 
SUESTs 

Relatórios do 
Sigesan; 
Informações 
das Divisões 
de  Engenharia  
das  SUESTs 

Densp  
SUESTs 

 

41,5% 

Nº de Tc com obras de MSD em 
execução/concluídas 
Nº de Tc celebrados 

 
 

Ef
ic

ác
ia

 

Balanço do 
PAC I 
Sigesan,  
Siscon 
SUESTs 

Relatórios do 
Sigesan; 
Informações 
das Divisões 
de  Engenharia  
das  SUESTs 

Densp  
SUESTs 

 

82,2% 
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Nº de Tc com projetos de MSD 
aprovados 

Nº de Tc celebrados  

Ef
ic

ác
ia

 

Balanço do 
PAC I 
Sigesan,  
Siscon 
SUESTs 

Relatórios do 
Sigesan; 
Informações 
das Divisões 
de  Engenharia  
das  SUESTs 

Densp  
SUESTs 

 

91% 

 
 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 
 

Memória de 
Cálculo 

Tipo Fonte Método de 
Aferição 

Área 
Respo

ns. 

Meta do 
Indicador Resultado 

5 - Percentual  de 
domicílios com 
Melhoria 
Habitacional para o 
Controle da 
Doença de Chagas   

Repete o indicador 

 

Aferir o 
percentual de 
domicílios 
com Melhoria 
Habitacional 
para o 
Controle da 
Doença de 
Chagas 
realizada 

 

 

NA 

Ef
ic

ác
ia

 Balanço do 
PAC I 
Sigesan,  
Siscon 
SUESTs 

Relatórios do 
Sigesan; 
Informações das 
Divisões de  
Engenharia  das  
SUESTs 

Dens
p 
SUE
STs 

 

NA 

Nº de Tc com obras de MHCDC em 
execução/concluídas 
Nº de Tc celebrados 

 

NA 

Ef
ic

ác
ia

 Balanço do 
PAC I 
Sigesan,  
Siscon 
SUESTs 

Relatórios do 
Sigesan; 
Informações das 
Divisões de  
Engenharia  das  
SUESTs 

Dens
p 
SUE
STs 

 

NA 

Nº de Tc com projetos de MHCDC 
aprovados 

Nº de Tc celebrados 
 

 

NA 

Ef
ic

ác
ia

 Balanço do 
PAC I 
Sigesan,  
Siscon 
SUESTs 

Relatórios do 
Sigesan; 
Informações das 
Divisões de  
Engenharia  das  
SUESTs 

Dens
p 
SUE
STs 

 

NA 
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Indicadores para a Avaliação de Desempenho da Funasa 
Eixo: Saúde Ambiental 

 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória 
de cálculo Tipo Fonte Método de 

Aferição 
Área 

responsável 
Meta do 

Indicador Resultado 

Percentual de 
municípios 
apoiados 

tecnicamente no 
fomento às ações 
de educação em 
saúde ambiental. 

(2013) 
 

Aferir o 
percentual de 
municípios 
apoiados 

tecnicamente  

50x100=100 
50 

Ef
ic

iê
nc

ia
 

Sigob e 
Siconv Siconv 

C
oe

sa
/D

es
am

 

Alcançar 
100% dos 
municípios 
apoiados 

100%  dos 
municípios 
apoiados. 

Percentual de 
comunidades 

especiais 
atendidas com 

ações de 
educação em 

saúde ambiental. 
(2012) 

 

Aferir o 
percentual de 
comunidades 

especiais 
atendidas 

 

 

Ef
ic

iê
nc

ia
 

Relatório 
consolidado 

da Coesa 

Relatório de 
atividades das 
Saduc/Sesam 

C
oe

sa
/D

es
am

 

Atender 
100% (73) 

comunidades 
especiais 

com ações 
de educação 

em saúde 
ambiental. 

 
Não foram 

planejadas ações 
nesse indicador 

Percentual de 
municípios com 

técnicos 
capacitados em 

Controle da 
Qualidade da 
Água (CQA). 

(2012) 
 

Aferir o 
percentual de 
municípios 

com técnicos 
capacitados 
em CQA. 

 

7x100=100 
7 

Ef
ic

iê
nc

ia
 Sistema de 

monitora-
mento e-

CAR 

Relatório de 
atividades dos 

URCQA/ 
SESAM. 

C
oc

ag
/D

es
am

 

100% de 
municípios 

com técnicos 
capacitados 
em CQA. 

100% de 
municípios  
capacitados 
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Percentual de 
municípios com 

amostras de água 
analisadas. 

(2012) 
 

Aferir o 
percentual de 
municípios 

com amostras 
de água 

analisadas. 
 

 

Ef
ic

iê
nc

ia
 Relatório 

consolidado 
da Cocag/ 

Desam 

Relatório de 
atividades dos 

SESAM 

C
oc

ag
/D

es
am

 100% 
municípios 

programados 
com 

amostras de 
água 

analisadas. 

Não foram 
planejadas ações 
nesse indicador 

Percentual de 
exames de 

qualidade da 
água de 

comunidades 
especiais 

realizados. 
(2012) 

 

Aferir o 
percentual de 

exames de 
qualidade da 

água de 
comunidades 

especiais 
realizados. 

 

 

Ef
ic

iê
nc

ia
 

Relatório 
consolidado 

da Cocag 

Relatório de 
atividades dos 

SESAM 

C
oc

ag
/D

es
am

 

Realizar 
100% 

exames 
programados 
de qualidade 
da água de 

comunidades 
especiais. 

Não foram 
planejadas ações 
nesse indicador 

Percentual de 
áreas 

potencialmente 
suspeitas de 

contaminação 
por DDT com 
diagnóstico de 

remediação 
realizado. (2013) 

 

Aferir o 
percentual de 

áreas 
potencialmente 

suspeitas de 
contaminação 
por DDT com 
diagnóstico de 

remediação 
realizado. 

 

4x100=100 
4 

Ef
ic

iê
nc

ia
 Relatório 

consolidado 
instrumentos 

de campo 

Instrumentos 
de campo D

es
am

 

100% (126) 
áreas com 

diagnóstico 
de 

remediação 
realizado. 

100% de áreas 
com diagnóstico 
de remediação 

realizado. 
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Indicadores para a Avaliação de Desempenho da Funasa 
Eixo: Administração 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória de 
cálculo Tipo Fonte Método de 

Aferição 
Área 

responsável 
Meta do 

Indicador 
Resultad

o 
Percentual de 
Instrumentos 

instruídos para 
pagamento de 1ª 

parcela. 
 

Aferir a 
capacidade de 
instrução de 
instrumentos 
para liberação 

de recursos 
 

 
 
 

55 instrumentos 
56 projetos 

(*) 

Ef
ic

iê
nc

ia
 

Siscon, 
Sigob, 
Siconv 

Relatório 
mensal extraído 

do Siscon, 
Sigob, Siconv D

ea
dm

 Alcançar 
100% de 

instrução de 
instrumento

s 

 
 
 

98,2% 

Percentual de 
Instrumento com 

instrução para 
liberação de 

recursos. 
(Qualificar por 

tipo de 
instrumento) 

Aferir a 
capacidade de 
instrução de 
instrumentos 
para liberação 

de recursos  

 
 
 

32 instrumentos 
32 relatórios 

(**) Ef
ic

iê
nc

ia
 Siscon, 

Sigob, 
Sigesan, 
Siconv 

Relatório 
mensal extraído 

do Siscon, 
Sigob, Sigesan 

Siconv C
gc

on
/D

ea
dm

 

Alcançar 
100% de 

instrução de 
instrumento

s 

 
 
 
 

100% 

Percentual de 
conclusão de 

análise de 
prestação de 

contas 
 

Aferir a 
capacidade de 

análise de 
prestação de 

contas  

 
 

25 
49 

(***) Ef
ic

iê
nc

ia
 

Siafi 
 

Relatório 
mensal extraído 

do Siafi 

C
gc

on
/D

ea
d

m
 

Alcançar 
100% de 
análise de 

prestação de 
contas 

 
 
 

51% 

Percentual de 
pagamento de 

convênios 
celebrados. 

 

Medir a 
capacidade de 
pagamento de 
1ª parcela dos 

convênios 
celebrados 

 

 

 
 

33.989.486,06 
58.519.978,27 

(****) Ef
ic

iê
nc

ia
 

Siafi 
Relatório 

mensal extraído 
do Siafi D

ea
dm

 Pagar 100% 
do montante 

previsto 
para 1ª 
parcela 

 
 
 

58,08% 

(*) CV 0675/10, celebrado com a Cooperativa de Reciclagem Rio América, com sede em Urussanga/SC, encontrava-se pendente da documentação do terreno, 
motivo pelo qual não houve a liberação da 1ª parcela em 2012. Atualmente, este convênio encontra-se com os procedimentos de liberação de parcela em 
andamento. 
 (**) Considerou-se o número de Relatórios de obras aprovados como sendo o número de relatórios com manifestação técnica favorável à liberação de parcela. 
(***) Há de se considerar que, no ano de 2012, o Setor de Prestação de Contas da SUEST/SC contava com apenas 01 analista. 
(****) Considerou-se como montante previsto para 1ª parcela a soma das primeiras parcelas liberadas e a liberar de todos os instrumentos vigentes no período, com 
aprovação técnica ou não, excetuando-se os instrumentos cancelados, expirados, concluídos e aqueles cujos objetos sejam “Ações de Atenção à Saúde Indígena” e 
“Apoio à Pesquisa”, os quais estão sob o acompanhamento da Coordenadoria Geral de Convênios em Brasília. 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória 
de Cálculo Tipo Fonte Método de 

Aferição 

Área 
Respo

ns. 

Meta do 
Indicador 

Resultado 

9 - Percentual 
de servidores 
capacitados 
 
 

Medir o número 
de servidores 
capacitados em 
relação a Força 
de Trabalho 

 

 

46/65*100 Eficácia 
Planilha 
Coder/Cgerh 
Siape DW 

Consulta 
planilha 
Coder/Cgerh 
Extração 
Siapenet 

Coder/ 
Cgerh/ 
Deadm 
 

 

 
 

67% 70,77% 

Fonte: Coder/Cgerh/Deadm/Funasa 
 

Indicadores para Acompanhamento da Gestão da Funasa 
Eixo: Engenharia de Saúde Pública 

 
Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Mamória de 

cálculo Tipo Fonte Método de 
Aferição 

Área 
Responsável 

Meta do 
Indicador Resultado 

Percentual de 
Obras Iniciadas 

 

Conhecer o 
percentual 
de obras 
iniciadas 

financiadas 
com 

recursos da 
FUNASA  

 
 

 
 

Ef
ic

iê
nc

ia
 

Sigob, 
Sigesan 

Relatório mensal 
extraído do 

Sigob e Sigesan 
DENSP 

 

93,75% 

Percentual de 
Obras Concluídas 

 

Conhecer o 
percentual 
de obras 

concluídas 
financiadas 

com 
recursos da 
FUNASA  

 

Ef
ic

ác
ia

 

Sigob, 
Sigesan 

Relatório mensal 
extraído do 

Sigob e Sigesan 
DENSP 

 

68,68% 
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Percentual de 
projetos 

aprovados. 
 

Conhecer a 
percentual 

de 
instrumentos 
celebrados 

com 
projetos 

aprovados  

SAA 
 

 
 

 
 

 
 
SEE 

 
 

 
 

 
 
MSD 
 

 
 

 
 

 
 
SRS 
 

 
 
CV = 0 

 
 
 

 

Ef
ic

iê
nc

ia
 

Sigob, 
Siscon 

Relatório mensal 
extraído do 

Sigob e Siscon 
DENSP 

 SAA 
 
PAC=37,21% 
 
 
CV = 9,09% 
 
 
 
EP= 21,43% 
 

SES 
 

PAC 
=83,33% 

 
 

EP = 64,29% 
 
 

EP = 96,55 
 
 

MSD 
 

PAC = 100% 
 
 

CV = 100% 
 
 
 

EP = 100% 
 
 

SRS 
 
 

PAC = 100% 
 

CV = 0 
 

EP = 57,45% 
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Percentual de 
Relatório de 

acompanhamento 
com aprovação. 

exercícios 2011 E 
2012 

Conhecer o 
percentual 

de 
aprovação 

dos 
relatórios 
analisados 

 

 

Ef
ic

iê
nc

ia
 

Sigob, 
Sigesan 

Relatório mensal 
extraído do 

Sigob e Sigesan 
DENSP 

 

50% 

Percentual de 
Projetos em Áreas 

Rurais 
Contratados (não 
será realizado em 

2012). 
 

Aferir o 
percentual 
de projetos 
contratados 
para áreas 
especiais. 

 

N.A. 

Ef
ic

ác
ia

 

Relatório 
Densp 

Relatório de 
execução DENSP 

 

N.A. 

Percentual de 
Cisternas 

(Execução 
TCPAC) 

Concluídas 
 

Conhecer o 
percentual 
de obras 

concluídas 
financiadas 

com 
recursos da 
FUNASA 

 

N.A. 

Ef
ic

ác
ia

 

Sigob 
Relatório mensal 

extraído do 
Sigob. 

DENSP 

 

N.A. 
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Parte A, item 3, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 
 

3.1. Estrutura de Governança 
 
 

3.2 Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos 
 

 
 QUADRO A.3.1 – AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS AUJ 

 
 

 ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES 
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e 
dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

 X    

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários 
nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

 X    

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.  X    
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     X 
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.    X  
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis 

da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou 
conduta. 

 X    

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.    X  
8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ.    X  
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.    X  

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.     X 
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.     X 
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos 

estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção 
de medidas para mitigá-los. 

X     

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que 
podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.  

X     

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ 
ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 

X     

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de 
prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

X     

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da 
unidade. 

    X 

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e 
exigir eventuais ressarcimentos.  

    X 

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de 
responsabilidade da unidade.      X 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os 

objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 
 X    

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um 
plano de longo prazo. 

 X    

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam 
derivar de sua aplicação. 

 X    

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com 
os objetivos de controle. 

 X    

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada 

tempestivamente às pessoas adequadas. 
    X 

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor 
tomar as decisões apropriadas. 

    X 

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e 
acessível. 

    X 

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, 
contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

    X 

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos 
os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

    X 

Monitoramento 1 2 3 4 5 
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao 

longo do tempo. 
 X    

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.  X    
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.  X    
Análise Crítica: Impactando no desempenho da Instituição, a carência de recursos humanos capacitados e de um Procurador Federal 
lotado na Sede da Suest-SC, para respaldar as ações da Superintendência. 

 
 
Escala de valores da Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 

 

3.3. Remuneração para aos Administradores 

 
 
 
 

3.4.  Sistema de Correição 
 

Considerando que o número de servidores capacitados para desenvolvimento das 
atividades correcionais ainda é baixo, frente à dimensão da organização funcional da Funasa, 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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conforme posição adotada pela Auditoria Interna (Relatório da Auditoria nº 2011/046), os 
processos não analisados na UJ deveriam ser avocados pela Corregedoria da Funasa. Contudo, no 
Relatório da Auditoria Interna, referente o exercício de 2012, realizado no período de 26/11/2012 
a 07/12/2012 (nº 17/2013) ficou recomendado que os processos devem ser analisados pela própria 
UJ, haja vista que esta dispõe de competência de instauração das atividades correcionais com 
fulcro no art. 1º da Portaria nº.229/2012 e a responsabilidade de garantir às comissões a estrutura e 
suporte necessário para o desenvolvimento dos trabalhos com base no art. 13 da Ordem de Serviço 
nº. 01/2012, ambos dispositivos da Funasa. 

Assim, embora no ano de 2012 não tenha havido necessidade de ser instaurado qualquer 
procedimento correcional, objetivando atender a nova recomendação da Auditoria Interna, para 
que fosse solucionado o passivo de processos correcionais instaurados nos anos anteriores, foi 
oportunizada no final do 2º semestre de 2012, curso de capacitação em PAD e Sindicância para 02 
(dois) servidores da Superintendência, oferecida pela Corregedoria da Funasa/Presidência, com 
carga horária de 40h.  

Salienta-se que outros servidores ainda serão capacitados no exercício de 2013 para 
desenvolver qualquer atividade correcional com exceção da sindicância patrimonial e que existe 
suporte logístico (sala reservada, material de expediente e suporte financeiro e locomoção, estes 
restringidos ao número máximo de diárias definido do Decreto nº 7.446/2011) para o 
desenvolvimento eficaz dos trabalhos disciplinares e/ou investigativos.  

Dessa forma, os principais resultados de 2012, referente aos sistemas correcionais foram, 
além do treinamento, destacam-se:  

1º- Padronização dos atos de julgamentos das atividades correcionais instauradas, como 
efeito da centralização do julgamento pelo presidente da Funasa (art. 3º da Portaria nº. 229/2012);  

2º- Maior controle na instauração da atividade correcional na indicação preliminar pela 
Corregedoria da atividade mais adequada para apuração pela Superintendência Estadual, em 
decorrência da concentração de todas as comunicações de possíveis irregularidades 
administrativas identificadas nos Estados (parágrafo único do art. 1º da Portaria nº 229/2012);  

3º- Atualização dos normativos e implementação dos procedimentos correcionais no 
âmbito da Fundação, e  

4º- Capacitação de servidores em processo administrativo disciplinar e sindicância; 
 
Arcabouço Legal: 
Lei 9.962, de 22/02/2000 – Dispõe sobre o procedimento administrativo para empregado público; 
Lei 9.784, de 29/01/1999 – Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Público Federal; 
Lei 8.745, de 09/12/1993 – Dispõe o procedimento administrativo para os servidores temporários; 
Lei 8.112, de 11/12/1990 – Regime jurídico dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais; 
Instrumento Normativa da Funasa: 
Portaria nº 940, de 26/11/2012 – Dispõe do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta no âmbito da 
Funasa; 
Portaria nº 229, de 26/03/2012 – Delega competência para os superintendentes para instaurar atividades correcionais; 
Portaria nº 653, de 06/12/1995 – Adotou o Manual de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância da Funasa; 
Ordem de Serviço nº 1, de 04/06/2012 – Dispõe sobre os procedimentos correcionais, formação e atuação de comissão 
no âmbito da Funasa. 
Instrumento Normativa da CGU: 
Decreto nº 5.480, de 30/06/2005 – Dispõe sobre o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal;  
Portaria n° 1.043, de 24/07/2007 da CGU – Estabelece o uso do sistema informativo CGU-PAD; 
Portaria nº 335, de 30/05/2006 – Dispõe sobe a Investigação Preliminar; 
Instrução Normativa CGU nº 12, de 01/11/2011 – Dispõe sobre o uso da videoconferência; 
Instrução Normativa CGU nº 04, de 17/02/2009 – Cria o Termo Circunstanciado Administrativo; 
Enunciados da Controladoria Geral da União – CGU; 
Manual de Processo Administrativo Disciplinar da CGUA  
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3.5. Cumprimento Pela Instância de Correição da Portaria nº 1.043/2007 da CGU 
 

Os processos disciplinares e investigativos estão sendo cadastrados no sistema informativo 
CGU-PAD, de forma centralizada pela Corregedoria da Funasa, na sede da presidência da 
Fundação em Brasília/DF. Atualmente, estão registrados no sistema CGU-PAD todos os processos 
instaurados no período do ano de 2010 até o ano de 2012. 

Todavia os processos dos anos de 2006 até 2009 serão registrados pela UJ, após a 
regulamentação e capacitação do(s) servidor(es) identificado(s) para acompanhar o registro no 
Estado, enfatiza-se que essa capacitação relativa ao sistema informativo CGU-PAD ocorrerá sob a 
responsabilidade da Corregedoria da Funasa que oportunizará quando autorizada pela presidência 
do órgão. Contudo, as atividades correcionais instauradas no período de 2006 a 2009 foram 
informadas em relatórios de gestão de anos anteriores. 

Todas as informações constantes no sistema informativo CGU-PAD são preservadas, 
quanto ao zelo, integralidade, disponibilidade e confidencialidade das informações na forma legal. 
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Parte A, item 4, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012.  
 

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

4.1 Informações Sobre Programas do PPA de Responsabilidade da UJ 
 
AS SUPERINTENDÊNCIAS ESTADUAIS NÃO TEM RESPONSABILIDADE SOBRE NENHUM NÍVEL DE PROGRAMAÇÃO 
DEFINIDA NO PLANO PLURIANUAL 2012 – 2015, PORTANTO O ITEM 4.1 – INFORMAÇÕES SOBRE PROGRAMAS DO PPA, NÂO 
SE APLICA A ESTA UJ. 
 
 

4.2 Informações Sobre a Execução Orçamentária e Financeira da Despesa 
 
 

4.2.1 Identificação das Unidades Orçamentárias da UJ 

 
QUADRO A.4.7 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DA UJ 

 
 
 
 

4.2.2 Programação de Despesas 

 

4.2.2.1 Programação de Despesas Correntes 

 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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QUADRO A.4.8 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesas Correntes 
1 – Pessoal e Encargos Sociais 2 – Juros e Encargos da Dívida 3- Outras Despesas Correntes 

Exercícios Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 

LO
A

 Dotação proposta pela UO             
PLOA             
LOA             

C
R

ÉD
IT

O
S 

Suplementares             

Especiais Abertos             
Reabertos             

Extraordinários Abertos             
Reabertos             

Créditos Cancelados             
Outras Operações             

Total             
Fonte: 
 

4.2.2.2 Programação de Despesas de Capital 
 

QUADRO A.4.9 – PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 

Grupos de Despesa de Capital 
4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras 6- Amortização da Dívida 

Exercícios Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO             

PLOA             
LOA             

C
R

ÉD
IT

O
S Suplementares             

Especiais Abertos             
Reabertos             

Extraordinários Abertos             
Reabertos             

Créditos Cancelados             
Outras Operações             

Total             
Fonte: 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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4.2.2.3 Resumo da Programação de Despesas e da Reserva de Contingência 
 

QUADRO A.4.10 – QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS E DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 
Despesas Correntes Despesas de Capital 9 – Reserva de Contingência 

Exercícios Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 

LO
A

 Dotação proposta pela UO             
PLOA             
LOA             

C
R

ÉD
IT

O
S Suplementares             

Especiais Abertos             
Reabertos             

Extraordinários Abertos             
Reabertos             

Créditos Cancelados             
Outras Operações             

Total             
Fonte: 

 

4.2.3. Movimentação de Créditos Interna e Externa 

QUADRO A.4.11 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA Valores em R$ 1,00 

Natureza da Movimentação de Crédito 
UG  

Classificação da ação 
Despesas Correntes 

Conce-
dente 

Rece-
bedora 

1 – Pessoal e 
Encargos Sociais 

2 – Juros e Encargos da 
Dívida 

3 – Outras Despesas 
Correntes 

Movimentação 
Interna 

Concedidos - - - - - - 

Recebidos 

- 

36211 

0927200890181 24.388,02 - - 
- 10122211520Q8 - - 104.888,34 
- 1012221152000 - - 1.348.592,69 
- 1012821154572 - - 20.948,92 
- 10305201520T6 - - 2.421,76 
- 1054120686908 - - 6.258,31 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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Movimentação 
Externa 

Concedidos - - - - - - 
Recebidos - 36901 1042320658743 - - 76.501,07 

Natureza da Movimentação de Crédito 
UG  

Classificação da ação 
Despesas de Capital 

Conce-
dente 

Rece-
bedora 4 – Investimentos 5 – Inversões Financeiras 6 – Amortização da Dívida 

Movimentação 
Interna 

Concedidos - - - - - - 

Recebidos - 36211 1012221152000 57.184,00 - - 
 10512206820AF 1.109,62 - - 

Movimentação 
Externa 

Concedidos - - - - - - 
Recebidos - - - - - - 

Fonte: Funasa/Presidência/Siafi Gerencial 
 

4.2.4. Execução Orçamentária da Despesa 

 
QUADRO A.4.12 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga 
2012 2011 2012 2011 

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f)      
 Convite      
 Tomada de Preços      
 Concorrência      
 Pregão       
 Concurso      
 Consulta      

2. Contratações Diretas (g+h)      
 Dispensa      
 Inexigibilidade         

3. Regime de Execução Especial         
 Suprimento de Fundos         

4. Pagamento de Pessoal (j+k) 
 

   
 Pagamento em Folha    
 Diárias    

5. Outros     
6. Total (1+2+3+4+5)     
Fonte: 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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QUADRO A.4.13 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS ORIGINÁRIOS 
 

Valores em R$ 1,00 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
Nome 1º elemento de despesa                  
2º elemento de despesa                  
3º elemento de despesa                  
Demais elementos do grupo                 

2. Juros e Encargos da Dívida     
1º elemento de despesa                  
2º elemento de despesa                  
3º elemento de despesa                  
Demais elementos do grupo                 

3. Outras Despesas Correntes 
 

  
  

  
 1º elemento de despesa                  

2º elemento de despesa                  
3º elemento de despesa                  
Demais elementos do grupo                 

DESPESAS DE CAPITAL 
Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4. Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
1º elemento de despesa                  
2º elemento de despesa                 
3º elemento de despesa                 
Demais elementos do grupo                 

5. Inversões Financeiras     
1º elemento de despesa                 
2º elemento de despesa                 
3º elemento de despesa                 
Demais elementos do grupo                 

6. Amortização da Dívida     
1º elemento de despesa                 
2º elemento de despesa                 
3º elemento de despesa                 
Demais elementos do grupo                 

 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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4.2.4.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 
 

4.2.4.2.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação 
 

QUADRO A.4.14 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS 
DE MOVIMENTAÇÃO (INTERNA - 36211) 

Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga 
2012 2011 2012 2011 

7. Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f) 956.716,36 1.510.726,18 870.577,19 1.426.304,82 

 Convite - - - - 
 Tomada de Preços - - - - 
 Concorrência - - - - 

 Pregão 956.716,36 1.510.726,18 870.577,19 1.426.304,82 

 Concurso - - - - 
 Consulta - - - - 

8. Contratações Diretas (g+h) 149.635,42 172.528,98 148.784,52 171.418,44 

 Dispensa 77.569,12 96.409,52 77.240,36 95.298,98 

 Inexigibilidade 72.066,30 76.119,46 71.544,16 76.119,46 

9. Regime de Execução Especial 3.414,16 4.912,18 3.414,16 4.912,18 
 Suprimento de Fundos 3.414,16 4.912,18 3.414,16 4.912,18 

10. Pagamento de Pessoal (j+k) 175.932,00 194.617,92 175.932,00 194.617,92 
 Pagamento em Folha 24.388,02 24.533,83 24.388,02 24.533,83 
 Diárias 151.543,98 170.084,09 151.543,98 170.084,09 

11. Outros 104.071,90 371.466,78 104.071,90 371.466,78 

12. Total (1+2+3+4+5) 1.389.769,84 2.254.252,04 1.302.779,77 2.168.720,14 

Fonte: Funasa/Presidência/Siafi Gerencial 
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QUADRO A.4.14 – DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO – CRÉDITOS DE 
MOVIMENTAÇÃO (EXTERNA - 36901) 

Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga 
2012 2011 2012 2011 

13. Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e+f) 67.369,17 3.006.005,80 67.369,17 2.735.021,75 

 Convite - - - - 
 Tomada de Preços - - - - 
 Concorrência - - - - 

 Pregão 67.369,17 3.006.005,80 67.369,17 2.735.021,75 

 Concurso - - - - 
 Consulta - - - - 

14. Contratações Diretas (g+h)  126.774,34  126.774,34 

 Dispensa - 45.029,93 - 45.029,93 

 Inexigibilidade - 81.744,41 - 81.744,41 

15. Regime de Execução Especial     
 Suprimento de Fundos - - - - 

16. Pagamento de Pessoal (j+k)     
 Pagamento em Folha - - - - 
 Diárias - - - - 

17. Outros 9.131,90 135.047,39 9.131,90 135.047,39 

18. Total (1+2+3+4+5) 76.501,07 3.267.827,53 76.501,07 2.996.843,48 

Fonte: Funasa/Presidência/Siafi Gerencial 
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4.2.4.2.2 Despesas Totais Por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação 
 

QUADRO A.4.15 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – 
CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA (36211) 

Valores em R$ 1,00 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1 – Despesas de 
Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

319008  24.388,02 24.533,83 24.388,02 24.533,83 - - 24.388,02 24.533,83 
319001 1.565.791,66 - 1.389.769,84 - 176.021,82 - 1.302.779,77 - 

2 – Juros e Encargos 
da Dívida 

 

  

  

  

 3 – Outras Despesas 
Correntes 

 

  

  

  

 339014 147.113,52 170.084,09 147.113,52 170.084,09 - - 147.113,52 170.084,09 

339030 35.377,80 230.382,60 6.829,83 229.778,95 28.547,97 603,65 6.501,07 215.826,63 

339036 4.430,46 19.065,15 4.430,46 19.065,15 - - 4.430,46 19.065,15 

339037 916.532,79 1.093.651,81 888.614,34 1.086.299,87 27.918,45 7.351,94 802.475,17 1.025.422,49 

339039 313.434,87 454.427,49 252.709,77 410.526,32 60.725,10 43.901,17 252.187,63 399.824,12 

339047 15.823,05 10.801,76 15.286,37 10.801,76 536,68 - 15.286,37 10.801,76 

339092 37.482,59 115.942,30 37.482,59 114.838,16 - 1.104,14 37.482,59 114.838,16 

339093 12.914,94 18.239,82 12.914,94 18.239,82 - - 12.914,94 18.239,82 

DESPESAS DE CAPITAL 
Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4 – Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
449051  - - 145.482,24 - - - 145.482,24 - 
449052 58.293,62 - - - 58.293,62 - - - 

5 – Inversões 
Financeiras 

 

  

  

  

 6 – Amortização da 
Dívida 

 

  

  

  

 Fonte: Funasa/Presidência/Siafi Gerencial 
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QUADRO A.4.15 – DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA – CRÉDITOS DE MOVIMENTAÇÃO 

EXTERNA (36901) 
Valores em R$ 1,00 

DESPESAS CORRENTES 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

        1 – Despesas de Pessoal 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
2 – Juros e Encargos da Dívida 

 
  

  
  

 

3 – Outras Despesas Correntes 
 

  

  

  

 339030 - 716.649,89 - 698.368,03 - 18.281,86 - 677.779,04 

339036 - 36.684,48 - 36.684,48 - - - 36.684,48 

339037 57.005,22 2.109.232,73 57.005,22 2.024.408,25 - 84.824,48 57.005,22 1.809.206,00 

339039 19.495,85 506.664,81 19.495,85 506.664,81 - - 19.495,85 471.472,00 

339047 - 506,00 - 506,00 - - - 506,00 

339093 - 1.195.096,00 - 1.195.096,00 - - - 1.195.096,00 

DESPESAS DE CAPITAL 
Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

4 – Investimentos 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
449051  - 1.218.448,51 - - - 1.218.448,51 - - 
449052 - - - - - - - - 

5 – Inversões Financeiras 
 

  
  

  
 6 – Amortização da Dívida 

 
  

  
  

 Fonte: Funasa/Presidência/Siafi Gerencial 
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4.2.4.2.3 Análise crítica 
 

Diferente dos exercícios anteriores o ano de 2012 demonstra que UJ não recebeu grande volume 
de valores, relativo a movimentação externa, conforme retrata o quadro A.4.11, já que as 
atribuições relacionadas à saúde indígena já faziam parte da competência da Secretaria Especial de 
Saúde Indígena – SESAI, bem como esta efetivamente, no final do ano, passou o ocupar outro 
prédio, não justificando que despesas fossem rateadas. 
 
A movimentação orçamentária interna, por sua vez, refere-se aos recursos utilizados na Gestão de 
Manutenção da Unidade da UJ. 
 
Ainda pelo quadro A.4.11 denota-se que poucos foram os investimentos oriundos de 
movimentação interna, sendo inexistentes quanto a movimentação externa, considerando que tais 
investimentos são realizados, via de regra, diretamente pela Presidência da Funasa, com posterior 
descentralização às Superintendências. 
 
O quadro 4.14 agrupa as movimentações externas e internas de crédito, por modalidade de 
contratação. Observa-se uma sensível redução nas despesas contratadas, bem como pagas, 
decorrente principalmente: da subrogação de diversos contratos à Secretaria Especial de Saúde 
Indígena – SESAI; pela análise e redução de gastos, decorrente da diminuição de servidores e/ou 
pela necessidade; e, pela elaboração e realização dos procedimentos licitatórios indispensáveis, 
haja vista que a falta de servidores não propiciou as condições necessárias para que as pretensões 
da Suest fosem iniciadas e terminadas ainda no exercício de 2012.Demonstra ainda o quadro 4.14 
que as contratações diretas na modalidade Dispensa de Licitação reduziram em comparação com o 
exercício de 2011. Quanto à contratação direta na modalidade de Inexigibilidade não houve 
grande alteração quanto aos valores, haja vista que as necessidades do exercício anterior, via de 
regra, permaneçam para o exercício de 2012, como é o caso do fornecimento de água e esgoto, 
energia elétrica, publicações, etc. 
 
Os gastos na modalidade de Suprimento de Fundos que, nos exercícios anteriores, já 
demonstravam o compromisso da UG na utilização apenas na excepcionalidade, sofreram redução 
no exercício de 2012. Tal redução é fruto da cautela havida na aplicação do recurso, nas hipóteses 
de excepcionalidade, mas também aliado a falta de servidor para realização dos procedimentos 
pertinentes aos gastos. 
 
O quadro A.15 resume as informações contidas nos quadros anteriores, identificando os elementos 
de despesa. Denota-se do referido quadro a redução dos valores relativo a empenhada, liquidada e 
paga, decorrente principalmente: da subrogação de diversos contratos à Secretaria Especial de 
Saúde Indígena – SESAI; pela análise e redução de gastos, decorrente da diminuição de servidores 
e/ou da necessidade; e, pela elaboração e realização dos procedimentos licitatórios indispensáveis, 
haja vista que a falta de servidores não propiciou as condições necessárias para que as pretensões 
da Suest fossem iniciadas e terminadas ainda no exercício de 2012. A exceção do quadro é relativo 
a Restos a Pagar não processados, que sofreu aumento, fruto da finalização de processos licitatório 
no final do exercício. 
 
Em resumo, os principais eventos internos que prejudicaram a execução orçamentária com mais 
eficiência estão relacionadas com recursos humanos. Além do reduzido número de servidores em 
todos os setores da administração, desde a área de licitação, gestão de contratos, até a execução 
financeira, falta também qualificação e treinamento aos novos profissionais (nomeados pelo 
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concurso de 2009) e reciclagem profissional aos servidores estáveis. Deve-se considerar que os 
servidores lotados na UG são de nível intermediário e carecem de formação técnica, sendo que 
não há contadores, administradores de nível superior atuando na Administração. 
 
Outro fator que tem complicado a execução orçamentária, bem como a administração de modo 
geral, é a ausência de Procuradoria Jurídica nesta UG. Contamos com o auxílio de Procuradores de 
outros Estados, o que muitas vezes prejudica a troca de informações quando da elaboração dos 
processos de compra, exigindo diversas correções, sem contar o tempo gasto no 
transporte/tramitação dos processos. 
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Parte A, item 5, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 
 

5.1.  Reconhecimento de Passivos 
 
 

5.1.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

 
QUADRO A.5.1. - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS  
 

Valores em R$ 1,00 

Identificação da Conta Contábil 
Código SIAFI Denominação 

  
Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) Saldo Final em 
31/12/2011 Movimento Devedor Movimento Credor Saldo Final em 31/12/2012 

      
Razões e Justificativas: "Não houve ocorrência no período para as Contas Contábeis de códigos 21.211.11.00, 21.212.11.00, 21.213.11.00, 21.215.22.00 e 
21.219.22.00 nos Balancetes do exercício de 2011". 
 
Fonte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Análise Crítica 

 
"Não houve ocorrência no período para as Contas Contábeis de códigos 21.211.11.00, 21.212.11.00, 21.213.11.00, 21.215.22.00 e 21.219.22.00 nos 
Balancetes do exercício de 2011". 
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5.2 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 
 

5.2.1 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 

 
QUADRO A.5.2 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 Valores em R$ 1,00 
Restos a Pagar Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos Acumulados Pagamentos Acumulados Saldo a Pagar em 31/12/2012 
2011 356.515,95 0,05 356.515,90 0,00 
2010 24.047,90 0,00 24.047,90 0,00 
2009 3.716,51 0,00 3.716,51 0,00 
2007 5.826,04 0,00 0,00 5.826,04 

Restos a Pagar não Processados 
Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos Acumulados Pagamentos Acumulados Saldo a Pagar em 31/12/2012 

2011 1.374.515,75 128.099,15 173.450,49 781.328,77 
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 
2007 367.321,36 0,00 0,00 367.321,36 

Fonte: SIAFI Gerencial     

 

5.2.2 Análise Crítica 

 
Os montantes inscritos em restos a pagar processados em 2011, 2010 e 2009, com exceção do valor de R$ 0,05, foi efetivamente liquidados/pagos, 
não sendo apurada qualquer importância a pagar em 31/12/2012. 
 
O único saldo a pagar em 31/12/2012, referente a restos a pagar processados, referente ao exercício de 2007, no valor R$ 5.826,04, é proveniente de 
nota fiscal relativa a obra não concluída da Construtora Logus Ltda, que pende de regulação da documentação fiscal para efetivação do pagamento. 
Vale salientar que sobre a pendência há processo administrativo, aguardando conclusão, para aplicação de penalidades previstas em contrato, bem 
como de processo judicial para apuração de eventuais valores devidos à empresa, com abatimento das penalidades contratuais. 
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O saldo devido em 31/12/2012, referente a restos a pagar não processados de 2011, no valor de R$ 781.328,77, é decorrente de obras que ainda 
dependem de conclusão por parte da empresa Zanco Construtora Ltda, mas com contrato ainda vigente. Já o saldo de R$ 367.321,36 devido em 
31/12/2012, decorrente do ano de 2007, foram mantidos pois dependem de prévia análise técnica para posterior cancelamento, haja vista que pende de 
processo administrativo de aplicação de multas contratuais, bem como de decisão a ser proferida em ação judicial deflagrada pela empresa 
Construtora Logus Ltda. 
 
Observa-se, ainda, uma redução de restos a pagar não processados, decorrente de cancelamento, no montante de R$ 128.099,15. 
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5.3 Transferências de Recursos 
 
 

5.3.1 Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício 
 

 
 
 
 
 
 

5.3.2 Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores 
Repassados nos Três Últimos Exercícios 

QUADRO A.5.3 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS  
VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA  

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: 
CNPJ: UG/GESTÃO: 

Informações sobre as Transferências  

Modalidade Nº do 
instrumento Beneficiário 

Valores Pactuados Valores Repassados 
Vigência 

Sit. Global Contrapartida  No 
Exercício 

Acumulado 
até o 

Exercício Início Fim 
                 
          
          

LEGENDA 
Modalidade: 

1 - Convênio  
2 - Contrato de Repasse 
3 - Termo de Cooperação 
4 - Termo de Compromisso  

 
 

Situação da Transferência: 
1 - Adimplente 
2 - Inadimplente 
3 - Inadimplência Suspensa  
4 - Concluído  
5 - Excluído 
6 - Rescindido  
7 - Arquivado 

Fonte: 

QUADRO A.5.4 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS TRÊS  
ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome:  
CNPJ:  UG/GESTÃO:  

Modalidade 

Quantidade de 
Instrumentos Celebrados 

em Cada Exercício 

Montantes Repassados em Cada Exercício, Independentemente do 
ano de Celebração do Instrumento (em R$ 1,00) 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 
Convênio       Contrato de Repasse      Termo de Cooperação       Termo de Compromisso       Totais       Fonte: 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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5.3.3 Informações sobre o Conjunto de Instrumentos de Transferências que 
permanecerão vigentes no Exercício de 2013 e seguintes 
 
QUADRO A.5.5 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE VIGERÃO 
EM 2013 E EXERCÍCIOS SEGUINTES 

Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: 
CNPJ: UG/GESTÃO: 

Modalidade 

Qtd.  de 
Instrumentos 
com Vigência 

em 2013 e 
Seguintes 

Valores (R$ 1,00) % do 
Valor 
Global 

Repassado 
até o Final 

do 
Exercício 
de 2012 

Contratados Repassados até 
2012 

Previstos para 
2013 

Convênio        
Contrato de Repasse        

Termo de Cooperação        
Termo de Compromisso        

Totais  
Fonte: 
 
 

5.3.4 Informações sobre a Prestação de Contas Relativas aos Convênios, Termos 
de Cooperação e Contratos de Repasse 

 
QUADRO A.5.6 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE 

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA MODALIDADE DE 
CONVÊNIO, TERMO DE COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE. 

 

Valores em R$ 
1,00 

Unidade Concedente 
Nome: Superintendência Estadual de Santa Catarina – SUEST 
CNPJ: 26.989.350/0024-02 UG/GESTÃO: 255024/36211 

Exercício da 
Prestação 

das Contas 
Quantitativos e Montante Repassados 

Instrumentos 
(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios Termo de 
Cooperação 

Contratos de 
Repasse 

2012 
Contas Prestadas Quantidade 55 - 27 

Montante Repassado 11.367.614,34 - 12.997.398,42 
Contas NÃO 

Prestadas 
Quantidade 2 - 0 

Montante Repassado 2.941.934,73 - 0 

2011 
Contas Prestadas Quantidade 67 - 0 

Montante Repassado 14.650.944,68 - 0 
Contas NÃO 

Prestadas 
Quantidade 0 - 0 

Montante Repassado 0 - 0 

2010 
Contas Prestadas Quantidade 29 - 0 

Montante Repassado 11.205.676,11 - 0 
Contas NÃO 

Prestadas 
Quantidade 0 - 0 

Montante Repassado 0 - 0 
Anteriores a 

2010 
Contas NÃO 

Prestadas 
Quantidade 0 - 0 

Montante Repassado 0 - 0 
Fonte: Secon/Sopre- Suest/SC 

 
 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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OBSERVAÇÃO 01: 
* O quadro acima não reflete a realidade da quantidade das contas analisadas por esta Suest/SC, uma vez 
que algumas análises encontram-se em curso, ou seja, foram notificadas e ainda não concluídas. No 
quadro 5.7, não há possibilidade de informar sobre as contas já analisadas e ainda não concluídas 
conforme quadro a seguir: 

 

5.3.5 Informações sobre a Análise das Prestações de Contas de Convênios e de 
Contratos de Repasse 

 
QUADRO A.5.7 - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE 

CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE 

 
 
 
 

Valores em R$ 1,00 
Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Superintendência Estadual de Santa Catarina – SUEST 
CNPJ: 26.989.350/0024-02 UG/GESTÃO: 255024/36211 
Exercício da 

Prestação 
das Contas 

Quantitativos e Montantes Repassados 
Instrumentos 

Convênios Contratos de 
Repasse 

2012 

Quantidade de Contas Prestadas 36 13 
Com Prazo de 

Análise ainda não 
Vencido 

Quantidade Contas Analisadas 0 0 
Contas Não Analisadas 0 0 

Montante Repassado (R$) 0 0 

Com Prazo de 
Análise Vencido 

Contas 
Analisadas 

Quantidade Aprovada 4 6 
Quantidade Reprovada 0* 0* 

Quantidade de TCE 0 0 
Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 27 7 
Montante Repassado (R$) 7.800.752,25 4.881.757,40 

2011 

Quantidade de contas prestadas 32 2 

Contas Analisadas 
Quantidade Aprovada 6 2 
Quantidade Reprovada 0* 0 

Quantidade de TCE 0 0 
Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 17 0 
Montante repassado (R$) R$ 6.312.360,06 0 

2010 

Quantidade de Contas Prestadas 28 0 

Contas analisadas 
Quantidade Aprovada 9 0 
Quantidade Reprovada 0* 0 

Quantidade de TCE 0 0 
Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 11 0 
Montante Repassado  R$ 2.913.304,50 0 

Exercícios 
Anteriores a 

2010 

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade 27 0 

Montante Repassado  R$ 5.949.095,07 0 
Fonte: Secon/Sopre- Suest/SC 

OBSERVAÇÃO 02:  
Conforme segue, no período de 2010 a 2012, foram aprovadas um número de 04 prestação de contas com 
ressalvas: 

Município Instrumento Nº do Parecer Data Tipo Prestação de Contas 
Santa Rosa de Lima CV 2806/01 1/12 21/06/2011 Parcial 
São Ludgero CV 2403/05 1/10 17/06/2011 Parcial 
Lages CV 788/05 024/12 19/11/2012 Final 
São José do Cerrito CV 2807/01 019/12 08/10/2012 Final 
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5.3.6 Análise Crítica 
 
 Medidas adotadas para sanear as transferências na situação de inadimplente: 

Esta SUEST/SC tem sido bastante atuante junto às Prefeituras, objetivando sempre orientar a 
convenente no sentido de agilizar a solução de pendências técnicas e/ou financeiras. Assim sendo, temos 
a destacar que, no ano de 2012, não houve instauração de processo de Tomada de Contas Especial, pois 
esta Superintendência tem buscado esgotar todas as medidas administrativas possíveis, conforme 
preconiza a legislação vigente. Dentro das análises de Prestação de Contas efetuadas, aquelas que não 
foram passíveis de aprovação, se encontram em fase de notificação, re-análise e solução de pendências, 
visando à conclusão do convênio da melhor forma possível. 
 
 Situação das transferências efetuadas no exercício frente ao disposto no Art. 35 do decreto 
93.872/86 e do art. 12 do Decreto 7.680/2012, ou legislação que o altere: 

Considerando que a atividade de empenhamento, da qual tratam os instrumentos legais 
supracitados, é desenvolvida pela Coordenação Geral de Convênios, não nos compete manifestação 
acerca de tal item. 
 
 Evolução das transferências efetuadas nos três últimos exercícios, quanto à quantidade e 
volume de recursos transferidos: 

Conforme apontado no Quadro A.5.4 do item 5.3.2, as informações referentes às liberações 
efetuadas nos últimos três exercícios foram fornecidas pela Coordenação Geral de Convênios (CGCON) 
da FUNASA/PRESI. 
 
 Medidas adotadas para gerir as transferências no exercício de 2012: 

Gostaríamos de destacar aqui o fato de que os termos de compromisso de PAC 2, celebrados a 
partir de 2011, terem sido celebrados após a aprovação técnica, resultou em um impacto muito positivo 
em relação à celeridade e eficiência nas ações tanto das convenentes quanto da FUNASA. 
 
 Análise da evolução das prestações de contas referentes às transferências expiradas até 2012, 
quanto à conformidade das prestações de contas com os prazos regulamentares e quanto à 
eficiência e eficácia dos procedimentos adotados, bem como à disponibilidade adequada de recursos 
humanos e materiais para tanto: 

Primeiramente, cabe salientar que os procedimentos adotados e os resultados obtidos, dentro do 
quantitativo analisado, apresentaram-se eficientes dentro das condições existentes, considerando-se que 
esta SUEST/SC contava apenas com 01 analista de Prestações de Contas no ano de 2012. 

Contudo, ressaltamos também que é humanamente impossível cumprir os prazos regulamentares 
para análise, uma vez que o número de instrumentos celebrados, acrescido do passivo existente de 
análises pendentes, requer um número de analistas de Prestação de Contas muito maior do que o existente 
no ano de 2012, de apenas 01 analista, conforme já mencionado. 

O passivo de Prestações de Contas de convênios expirados a serem analisados, na sua grande 
maioria, já existentes quando esta equipe atual assumiu as atividades do Serviço de Convênios, constitui 
um grande entrave à melhoria do desempenho de nossas atividades, uma vez que, com a demanda cada 
vez mais crescente dos órgãos de controle, o analista, muitas vezes, é forçado a dar prioridade à análise 
das contas destes convênios mais antigos, já expirados, em detrimento da necessidade de cumprimento 
dos prazos regulamentares para análises das contas apresentadas. 

Acreditamos que o primeiro passo para que os prazos estabelecidos sejam cumpridos e para que o 
desempenho dos analistas, em relação às análises dos instrumentos vigentes, seja ainda mais eficiente, 
seria o de formar forças-tarefa ou realocar servidores para que possam atuar especificamente no sentido 
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de zerar o passivo existente no setor, e desta forma, apresentar resultados mais significativos em relação 
aos indicadores de desempenho. 

Para 2013, foi lotada mais uma servidora neste Setor de Prestação de Contas, para desempenhar as 
atividades de análise, o que certamente aumentará a produtividade do setor.  

Em 06/11/2012, foi emitida a Portaria FUNASA nº 897/12, estabelecendo que, a cada instrumento 
de transferência de recursos, convênios ou termos de compromisso, celebrado ou que venha a ser 
celebrado pela Fundação Nacional de Saúde, será atribuído um técnico que, observadas as competências e 
atribuições de sua área de atuação, ficará encarregado do acompanhamento e da adoção das medidas de 
caráter técnico indispensáveis na consecução dos objetos pactuados, em conformidade com as ações e 
programas a serem executados.  

 
 Estrutura de controle definidas para o gerenciamento das transferências, informando, 
inclusive, a capacidade de fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho contratados:  

A Divisão de Engenharia de Saúde Pública está prejudicada na capacidade de fiscalização in loco 
devido à grande demanda de trabalho e ao passivo existente. Este passivo além de prejudicar o andamento 
da fiscalização dos convênios contratados, esbarra em uma série de obstáculos causados inclusive pela 
falta de um manual de procedimentos, onde se buscaria a padronização para as soluções das dificuldades 
enfrentadas. A presidência da Funasa contratou empresa de consultoria de engenharia para assistir e 
subsidiar a Fundação Nacional de Saúde na supervisão de obras de implantação, ampliação ou reforma de 
Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) e de Sistemas de Esgotamento Sanitário (SES) em 
municípios do estado de Santa Catarina, porém devemos esclarecer que é um apoio no acompanhamento 
dos convênios e não substitui o trabalho realizado pelos técnicos. Com a instituição da Portaria Funasa 
897/2012, o responsável da área de engenharia atribuído terá a atribuição de executar as atividades de 
acompanhamento, emissão de pareceres e de solicitações de documentações/providências aos 
convenentes, quando se fizerem necessárias, lançando os respectivos registros nos correspondentes 
sistemas de gestão de convênios. 
 

 Análise da efetividade das transferências como instrumento de execução 
descentralizada das políticas públicas a cargo da UJ: 

Acreditamos que as transferências são um caminho bastante eficiente no intuito de garantir a 
execução das políticas públicas, desde que sejam acompanhadas de um gerenciamento responsável dos 
recursos repassados e de uma fiscalização atuante e contínua.  

Em nosso entendimento, a FUNASA, como órgão concedente, tem evoluído bastante nesse 
aspecto de fiscalização, porém sentimos a necessidade de ampliação do quadro de servidores, para que o 
acompanhamento, tanto técnico quanto financeiro, desses instrumentos de transferência, seja cada vez 
mais eficiente. 

 
 
 

5.4 Suprimento de Fundos 
 
 

5.4.1 Despesas Realizadas por meio de Suprimento de Fundos 
 
 

5.4.1.1 Suprimento de Fundos – Visão Geral 
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QUADRO A.5.8 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE 
FUNDOS (SF) 
 

Valores em 
R$ 1,00 

Suprimento de Fundos 

Código 
da UG  Nome da UG 

Valores Total 
Geral Conta 

Tipo “B” 
CPGF 

Saque Fatura 
UG 1 255024 – SUEST/SC 0,00 729,29 2.684,87 3.414,16 

 Total Utilizado pela UJ por 
Tipo de SF 0,00 729,29 2.684,87 3.414,16 

 
 
 
 

5.4.1.2 Suprimento de Fundos – Conta Tipo “B” 
 
QUADRO A.5.9 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE 
FUNDOS POR UG E POR SUPRIDO (CONTA TIPO “B”) 

  
 
 

Valores em R$ 1,00 

Código da UG 1  Nome da UG   

Suprido  CPF 
Empenho 

Finalidade Valor 

Justificativa 
para a Não 

Utilização do 
CPGF 

Nº Processo 
Prestação de 

Contas N° Data ND 

- -  - - - - - - - 
- - - - - - - - - 

 Total Utilizado pela UG -  

Código da UG 2  Nome da UG  - 

- - - - - - - - 
- - - - - - - - 

 Total Utilizado pela UG -  
 Total Utilizado pela UJ -  

Fonte: 
 
 

5.4.1.3 Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF) 
 

QUADRO A.5.10 - DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO 
POR UG E POR PORTADOR 

Valores em R$ 1,00 

Código da UG 1 255024 Limite de Utilização da UG R$ 50.000,00 

Portador  CPF Valor do Limite 
Individual  

Valor 
Total 

Saque Fatura 
Haroldo Vicente de Paula 29438098100 R$ 50.000,00 R$ 729,29 R$ 2.684,87 R$ 3.414,16 
      

Total Utilizado pela UG  R$ 729,29 R$ 2.684,87 R$ 3.414,16 

Código da UG 2:  Limite de Utilização da UG:  

      
      

Total Utilizado pela UG  R$ 729,29 R$ 2.684,87 R$ 3.414,16 
Total Utilizado pela UJ  R$ 729,29 R$ 2.684,87 R$ 3.414,16 

Fonte: Siafi 
 
 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE 
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5.4.1.4 Utilização da Conta Tipo “B” e do Cartão Crédito Corporativo pela UJ 
 

QUADRO A.5.11 – DESPESAS REALIZADAS POR MEIO DA CONTA TIPO “B” E POR MEIO 
DO CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA)                        valores em R$ 1,00 

Suprimento de Fundos 

Exercícios Conta Tipo “B” Saque Fatura Total (R$) 
Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor Quantidade (c) Valor (a+b+c) 

2012 - - 6 729,29 18  2.684,87 3.414,16 
2011 - - - - 07 5.676,11 5.676,11 
2010 - - 22 4.413,68 33 49.240,82 53.654,50 

Fonte: Siafi 
 

5.4.1.5 Prestações de Contas de Suprimento de Fundos 
 

QUADRO A.5.12 – PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO (CONTA TIPO “B” E CPGF) 
 

Suprimento de Fundos 
 Conta Tipo “B” CPGF 

Situação 2012 2011 2010 2012 2011 2010 
Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor 

PC não 
Apresentadas - - - - - - - - - - - - 

PC Aguardando 
Análise - - - - - - - - - - - - 

PC em Análise - - - - - - - - - - - - 
PC não Aprovadas - - - - - - - - - - - - 
PC Aprovadas - - - - - - 4 3.414,16 5 5.676,11 18 53.654,50 
Fonte: Siafi 
 
 

5.4.1.6 Análise Crítica 
 
Os gastos na modalidade de Suprimento de Fundos que, nos exercícios anteriores, já demonstravam o 
compromisso da UG na utilização apenas na excepcionalidade, sofreram redução no exercício de 2012. 
Tal redução é fruto não só da cautela havida na aplicação do recurso, nas hipóteses de excepcionalidade, 
mas também frente à redução das necessidades, aliado a falta de servidor para realização dos 
procedimentos pertinentes aos gastos. 
 
 

5.5 Renúncias Tributárias sob a Gestão da UJ 
 

 
 
 
 
Parte A, item 6, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012.  
 

6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 
RELACIONADOS. 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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6.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 
 
 

6.1.1 Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade 
Jurisdicionada 

 

QUADRO A.6.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12  
 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no 
Exercício 

Egressos 
no 

Exercício Autorizada Efetiva 
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 48 47 3 3 

1.1. Membros de poder e agentes políticos  0 0 0 0 
1.2. Servidores de Carreira 

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 48 47 3 3 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 37 35 3 3 
1.2.2. Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 7 7 0 0 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício 
provisório 0 0 0 0 

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e 
esferas 4 4 0 0 

2. Servidores com Contratos Temporários 2 1 0 1 
3. Servidores sem Vínculo com a Administração 

Pública 3 3 1 1 

4. Total de Servidores (1+2+3) 53 51 4 5 
Fonte: planilhas de controle Sereh e Siape 

 
 

6.1.1.1 Situações que Reduzem a Força de Trabalho Efetiva da Unidade 
Jurisdicionada 

 
QUADRO A.6.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO 
EM 31/12 

Tipologias dos afastamentos 
Quantidade de Pessoas 
na Situação em 31 de 

Dezembro 
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 7 

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 2 
1.2. Exercício de Função de Confiança 0 
1.3. Outras Situações Previstas em Leis Específicas (especificar as leis) 5 

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 0 
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo  0 
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 0 
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 0 
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no 

País 0 
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3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 0 
3.1. De Oficio, no Interesse da Administração 0 
3.2. A Pedido, a Critério da Administração 0 
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para 

acompanhar cônjuge/companheiro 0 
3.4. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por 

Motivo de saúde 0 
3.5. A Pedido, Independentemente do Interesse da Administração por 

Processo Seletivo 0 
4. Licença Remunerada (4.1+4.2) 0 

4.1. Doença em Pessoa da Família  0 
4.2. Capacitação  0 

5. Licença não Remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 0 
5.1. Afastamento do Cônjuge ou Companheiro  0 
5.2. Serviço Militar 0 
5.3. Atividade Política 0 
5.4. Interesses Particulares  0 
5.5. Mandato Classista 0 

6. Outras Situações (Especificar o ato normativo) 3 
6.1. Afastamento licença à Gestante e à Adotante 1 
6.2. Afastamento licença para tratamento da própria saúde 2 

7. Total de Servidores Afastados em 31 de Dezembro (1+2+3+4+5+6) 10 
Fonte: Planilha de acompanhamento do Sereh e Siape 

 

 
 
 
 
 

6.1.2 Qualificação da Força de Trabalho 
 
QUADRO A.6.3 – DETALHAMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E 
FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO) 

Tipologias dos Cargos em Comissão e das 
Funções Gratificadas 

Lotação Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos no 
Exercício Autorizada Efetiva 

1. Cargos em Comissão 7 7 3 2 
1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 7 7 3 2 

1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 1 1 0 0 
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 0 0 0 0 

1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas 3 3 1 0 
1.2.4. Sem Vínculo 3 3 2 2 
1.2.5. Aposentados 0 0 0 0 

2. Funções Gratificadas 9 11 0 1 
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 14 10 0 1 
2.2. Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 0 0 0 0 

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 1 1 0 0 
3. Total de Servidores em Cargo e em Função 

(1+2)  16 18 3 3 
Fonte: Siape 
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6.1.2.1 Qualificação do Quadro de Pessoal da Unidade Jurisdicionada Segundo a 
Idade 

 
QUADRO A.6.4 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA – SITUAÇÃO 
APURADA EM 31/12 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 
anos 

De 31 a 
40 anos 

De 41 a 
50 anos 

De 51 a 
60 anos 

Acima de 
60 anos 

1. Provimento de Cargo Efetivo 2 2 9 16 2 
1.1. Membros de Poder e Agentes 

Políticos 
0 
 

0 0 0 0 

1.2. Servidores de Carreira  2 1 9 16 2 
1.3. Servidores com Contratos 

Temporários 0 
1 0 0 0 

2. Provimento de Cargo em 
Comissão 2 6 4 7 0 

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 
2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 0 
4 2 1 0 

2.3. Funções Gratificadas 2 2 2 6 0 
3. Totais (1+2) 4 8 13 23 2 
Fonte: Planilha de acompanhamento Sereh e Siape 
 
 
QUADRO A.6.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - 
SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 
 

Tipologias do Cargo Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade 
1  2  3  4  5 6 7 8 9 

1. Provimento de Cargo Efetivo 0 0 0 3 8 22 0 0 0 
1.1. Membros de Poder e 

Agentes Políticos 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Servidores de Carreira  0 0 0 3 8 21 0 0 0 
1.3. Servidores com Contratos 

Temporários 
0 
 

0 0 0 0 1 0 0 0 

2. Provimento de Cargo em 
Comissão 0 0 0 0 7 6 1 1 0 

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.2. Grupo Direção e 

Assessoramento Superior 0 
 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

2.3. Funções Gratificadas 0 0 0 0 5 2 1 1 0 
3. Totais (1+2) 0 0 0 3 15 28 1 1 0 
LEGENDA:  Nível de Escolaridade 
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro 
grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-
Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não classificada. 
Fonte: Planilha de acompanhamento do Sereh 
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6.1.3 Demonstração dos Custos de Pessoal da Unidade Jurisdicionada 

 
QUADRO A.6.6 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS 

ANTERIORES 
Valores em R$ 1,00 

Tipologias/ Exercícios Vencimentos e 
Vantagens Fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais Total 

Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 
Benefícios 

Assistenciais e 
Previdenciários 

Demais 
Despesas 
Variáveis 

Membros de Poder e Agentes Políticos 

Exercícios  
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores de Carreira que não Ocupam Cargo de Provimento em Comissão 

Exercícios 

2012 777.941,91 0,00 787.863,76 0,00 0,00 238.544,99 0,00 18.177,49 19.778,82 1.842.306,9
7 

2011 2.164.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.055,40 0,00 0,00 0,00 2.627.403,0
0 

2010 240.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.296,00 
Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios 
2012 85.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.952,00 0,00 0,00 0,00 89.772,00 
2011 154.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.893,04 0,00 0,00 0,00 185.309,00 
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores Cedidos com Ônus ou em Licença 

Exercícios 
2012 243.932,38 0,00 219.455,05 0,00 5.697,19 72.579,79 0,00 2.827,84 8.410,80 552.903,05 
2011 439.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.138,86 0,00 0,00 0,00 521.759,00 
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores Ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercícios 
2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores Ocupantes de Cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 
2012 35.974,98 0,00 256.906,71 0,00 0,00 24.140,27 0,00 511,04 0,00 317.533,00 
2011 224.156,50 0,00 77.770,02 0,00 0,00 52.455,74 0,00 0,00 0,00 354.382,20 
2010 174.951,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.951,22 

Servidores Ocupantes de Funções Gratificadas 

Exercícios 
2012 220.799,94 0,00 238.417,35 0,00 0,00 71.407,62 0,00 2504,96 25.856,80 558.986,67 
2011 406.375,10 0,00 33.611,47 0,00 0,00 68.865,74 0,00 0,00 0,00 508.852,30 
2010 0,00 4.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.506,00 

Fonte:Siape e Sereh/SC 
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6.1.4 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 
 

6.1.4.1 Classificação do Quadro de Servidores Inativos da Unidade 
Jurisdicionada Segundo o Regime de Proventos e de Aposentadoria 

QUADRO A.6.7 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS - SITUAÇÃO 
APURADA EM 31 DE DEZEMBRO 

Regime de Proventos / Regime de 
Aposentadoria  

Quantidade 
De Servidores Aposentados até 

31/12 
De Aposentadorias Iniciadas no 

Exercício de Referência 
1. Integral 0 0 

1.1 Voluntária 0 0 
1.2 Compulsória 0 0 
1.3 Invalidez Permanente 0 0 
1.4 Outras 0 0 

2. Proporcional 0 0 
2.1 Voluntária 0 0 
2.2 Compulsória 0 0 
2.3 Invalidez Permanente 0 0 
2.4 Outras 0 0 

3. Totais (1+2) 0 0 
Fonte: Siape e Sereh/SC 
 

6.1.4.2 Demonstração das Origens das Pensões Pagas pela Unidade 
Jurisdicionada 

QUADRO A.6.8 - INSTITUIDORES DE PENSÃO - SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 

Regime de Proventos do Servidor Instituidor 
Quantidade de Beneficiários de Pensão 

Acumulada até 31/12 Iniciada no Exercício de 
Referência 

1. Aposentado 36 5 
1.1. Integral 33 4 
1.2. Proporcional 3 1 

2. Em Atividade 0 0 
3. Total (1+2) 36 5 
Fonte: Siape 

6.1.5 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos 
 

6.1.6 Providências Adotadas nos Casos de Acumulação Indevida de Cargos, 
Funções e Empregos Públicos  

Não existe nenhum servidor em situação irregular com acumulação indevida de cargos, funções e 
empregos públicos. 
 

6.1.7 Informações Sobre os Atos de Pessoal Sujeitos a Registros e 
Comunicação 

 
 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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6.1.7.1 Atos Sujeitos à Comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC 
 

QUADRO A.6.9 – ATOS SUJEITOS AO REGISTRO DO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 
 

Quantidade de atos sujeitos ao 
registro no TCU 

Quantidade de atos 
cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 

Admissão  
 

Concessão de aposentadoria 0 2 0 2 
Concessão de pensão civil 5 8 5 8 
Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0 
Concessão de reforma  
Concessão de pensão militar 
Alteração do fundamento legal de ato concessório 8 4 8 4 

Totais 13 14 13 14 
 
 

QUADRO A.6.10 – ATOS SUJEITOS À COMUNICAÇÃO AO TCU (ART. 3º DA IN TCU 55/2007) 

Tipos de Atos 

Quantidade de atos sujeitos à 
comunicação ao TCU 

Quantidade de atos 
cadastrados no SISAC 

Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 

Desligamento     
Cancelamento de concessão     
Cancelamento de desligamento     

Totais     

 

QUADRO A.6.11 – REGULARIDADE DO CADASTRO DOS ATOS NO SISAC 
 

Tipos de Atos 
 

Quantidade de atos de acordo com o prazo decorrido entre o 
fato caracterizador do ato e o cadastro no SISAC 

Exercício de 2012 

Até 30 dias De 31 a 60 
dias 

De 61 a 90 
dias 

Mais de 90 
dias 

Atos Sujeitos ao Registro pelo TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 
Admissão 
 

    

Concessão de aposentadoria 0 0 0 0 
Concessão de pensão civil 5 0 0 0 
Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0 
Concessão de reforma     
Concessão de pensão militar     
Alteração do fundamento legal de ato concessório 2 0 0 0 

Total 7 0 0 0 
Atos Sujeitos à Comunicação ao TCU (Art. 3º da IN TCU 55/2007) 

Desligamento     
Cancelamento de concessão     
Cancelamento de desligamento     

Total     

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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6.1.7.2 Atos Sujeitos à Remessa ao TCU em meio físico 
 
QUADRO A.6.12 – ATOS SUJEITOS À REMESSA FÍSICA AO TCU (ART. 14 DA IN TCU 
55/2007) 
 

Tipos de Atos 
 

Quantidade de atos sujeitos ao 
envio ao TCU 

Quantidade de atos enviados 
ao TCU 

Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 

Pensões graciosas ou indenizatórias 0 0 0 0 
Outros atos fora do SISAC (especificar) 0 0 0 0 

Totais 0 0 0 0 

 
 

6.1.7.3 Informações da Atuação do Órgão de Controle Interno (OCI) Sobre os  
Atos 
 
QUADRO A.6.13 – ATUAÇÃO DO OCI SOBRE OS ATOS SUBMETIDOS A REGISTRO 
 

Tipos de Atos 
 

Quantidade de atos com 
diligência pelo OCI 

Quantidade de atos com 
parecer negativo do OCI 

Exercícios Exercícios 
2012 2011 2012 2011 

Admissão 
 

    

Concessão de aposentadoria 110 0 16 0 
Concessão de pensão civil 79 0 24 0 
Concessão de pensão especial a ex-combatente 0 0 0 0 
Concessão de reforma     
Concessão de pensão militar     
Alteração do fundamento legal de ato concessório 0 0 0 0 

Totais 189 0 40 0 

 
 

6.1.8.  Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 
 

Descritivo: 
 

                    A Fundação Nacional de Saúde está estruturada por uma Presidência composta pelas 
Diretorias e Coordenações Gerais, e a nível hierárquico inferior as vinte sete 
Superintendências Estaduais com suas Divisões, Serviços, Seções e Setores. 

                    O Serviço de Recursos Humanos da Superintendência Estadual em Santa Catarina 
(Suest/SC) vem realizando desde 2011 um trabalho de acompanhamento para Gestão de 
Pessoas, com objetivo de conhecer e acompanhar a evolução da composição do universo de 
servidores efetivos, empregados públicos da Rede Ferroviária/Ministério dos Transportes, 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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anistiados e cedidos à Funasa, são atualmente regido pela CLT, os cargos comissionados e 
Engenheiros com contratos temporários, que constituem sua força de trabalho. 

                                           
A) Absenteísmo: Com o objetivo de conhecer, acompanhar a evolução do quadro de pessoal, 

considerando o tempo médio de ausência ao trabalho. Neste aspecto podendo monitorar a saúde 
ocupacional, visto que computam o número de dias em licença para tratamento da própria saúde e 
dos familiares e/ou outras modalidades de licença.   

    Para desenvolver ações conjuntas nos campos de segurança e de saúde dos servidores da 
Administração Pública Federal, a Instituição utiliza de um instrumento, o Sistema Subsistema 
Integrado à Saúde do Servidor (SIASS), que permite desenvolver esta atividade com mais 
propriedade. 

     Para atender o Decreto nº 6.833 de 29/04/2009, com vista a garantir a implantação das 
Políticas de atenção à saúde e segurança do trabalho, foram criadas, sob orientação e coordenação 
do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG, Unidades de Referência, que 
desenvolvem atividades de perícia oficial, ações de proteção e prevenção, de vigilância e de 
acompanhamento da saúde dos servidores. Estas Unidades contam com equipes 
multiprofissionais, que orientam vários programas voltados a assistência e promoção do bem estar 
do trabalhador, incluindo a preparação para aposentadoria. 

    A Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina faz parte de uma das Unidades 
de Referência, a da Superintendência Regional Sul do INSS, com sede em Florianópolis, tendo 
assinado o Acordo de Cooperação Técnica nº 20 de 23 de setembro de 2010, com vigência de 24 
(vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo.  

      O controle de freqüência do pessoal lotado nesta Superintendência atualmente está sendo 
feita manualmente através de Folha de ponto encaminhada para o Serviço de Recursos Humano 
até o quinto dia útil do mês subseqüente. Está previsto a implantação do ponto digital aguardando 
as orientações da Presidência da Funasa.         

 
Absenteísmo - Situação apurada em 31/12 
 

 
Denominação  
da ocorrência 

Quantitativo 
48 3 1 23 

Efetivos Comissionados Temporários Cedidos/CLT 
Rede Ferroviária 

Falta não Justificada 0 0 0 0 
Suspensão 0 0 0 0 

Licença prêmio 2 0 0 0 
Licença p/ tratamento 

da própria saúde 
9 0 0 4 

Licença p/ doença em 
pessoa da família 

1 0 0 0 

Acidente de trabalho 0 0 0 0 
Licença gestante 1 0 0 0 

 
            Os demais indicadores desenvolvidos para a área de pessoal (Rotatividade (turnover); 
Educação Continuada; Disciplina; Aposentadoria versus reposição do quadro) não estão sendo 
aplicados. Há previsão de desenvolvê-los a partir do ano 2013, sob orientação da Coordenação 
Geral de Recursos Humanos da Presidência da Funasa. 
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6.2.  Terceirização de Mão de Obra Empregada e Contratação de Estagiários 
 

6.2.1 Informações sobre Terceirização de Cargos e Atividades do Plano de 
Cargos do Órgão 

 
QUADRO A.6.14 – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS FUNCIONAIS DO 

PLANO DE CARGOS DA UNIDADE JURISDICIONADA 
Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de 

Cargos do Órgão em que há Ocorrência de 
Servidores Terceirizados 

Quantidade no Final do Exercício Ingressos no 
Exercício 

Egressos no 
Exercício 2012 2011 2010 

     

      

      
Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão 

 
 
Fonte: 

 
 
 

6.2.2 Informações sobre a Substituição de Terceirizados em Decorrência da 
Realização de Concurso Público 
 

6.2.3 Autorizações Expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão para Realização de Concursos Públicos para Substituição de 
Terceirizados 
 

QUADRO A.6.16 – AUTORIZAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS OU 
PROVIMENTO ADICIONAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE TERCEIRIZADOS 

QUADRO A.6.15 – RELAÇÃO DOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS SUBSTITUÍDOS 
EM DECORRÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO OU DE PROVIMENTO ADICIONAL AUTORIZADOS 
 Nome do Empregado Terceirizado 

Substituído 
Cargo que Ocupava no 

Órgão 
D.O.U. de Publicação da Dispensa 

Nº Data Seção Página 
     

      

      
Fonte: 
 
 
 

Nome do Órgão Autorizado a Realizar o Concurso 
ou Provimento Adicional 

Norma ou Expediente Autorizador, do 
Exercício e dos dois Anteriores 

Quantidade 
Autorizada de 

Servidores Número Data 
   

    

    
Fonte: 
 
 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 



63 
 

6.2.4 Informações sobre a Contratação de Serviços de Limpeza, Higiene e 
Vigilância Ostensiva pela Unidade Jurisdicionada 

 
Quadro A.6.17 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 
Nome: SUEST/SC 
UG/Gestão: 255024 CNPJ: 26.989.350/0024-02 

Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato Área Natureza Identificação do 

Contrato 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período contratual de 
execução das atividades 

contratadas 

Nível de Escolaridade 
exigido dos 

trabalhadores 
contratados Sit. 

F M S 
Início Fim P C P C P C 

2011 V O 07/2011 04.629.488/0001-71 31/01/11 31/01/13 15 * 0 0 0 0 P 
2011 L O 16/2011 78.533.312/0001-58 19/05/11 18/11/12 8 8 0 0 0 0 E 
2012 L O 12/2012 11.967.535/0001-52 23/11/12 22/11/13 4 4 0 0 0 0 A 

Observações: 
*O Ato convocatório não exigiu a comprovação de escolaridade, porém exigiu-se treinamento e reciclagem constante dos funcionários. 
LEGENDA 
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Fonte: Salog/Diadm/Suest-SC 

 

6.2.5 Informações sobre Locação de Mão de Obra para Atividades não 
Abrangidas pelo Plano de Cargos do Órgão 

Quadro A.6.18 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 
Unidade Contratante 

Nome: SUEST/SC 
UG/Gestão: 255024 CNPJ: 26.989.350/0024-02 

Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato Área Natureza Identificação do 

Contrato 
Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período contratual de 
execução das atividades 

contratadas 

Nível de 
Escolaridade exigido 

dos trabalhadores 
contratados Sit. 

F M S 
Início Fim P C P C P C 

2011 12 O 01/2011 07.472.823/0001-69 18/01/11 17/06/13 4 0 0 4 0 0 P 
2011 9 O 11/2011 00.482.840/0001-38 19/05/11 18/05/12 0 0 1 1 0 0 E 
2011 9 O 12/2011 00.482.840/0001-38 19/05/11 18/05/13 0 0 1 1 0 0 P 
2011 9 O 13/2011 07.487.633/0001-15 19/05/11 18/05/12 * 0 0 0 0 0 E 
2011 5 O 14/2011 07.487.633/0001-15 19/05/11 18/05/13 0 0 4 4 0 0 P 
2011 4 O 15/2011 78.533.312/0001-58 19/05/11 18/11/12 2 2 0 0 0 0 E 
2012 4 O 13/2012 11.967.535/0001-52 22/11/12 21/11/13 1 1 0 0 0 0 A 

Observações:  *Para o posto de eletricista foi exigido Técnico em Eletrotécnica ou Eletrônica. 
LEGENDA 
Área: 

1. Segurança; 
2. Transportes; 
3. Informática; 
4. Copeiragem; 
5. Recepção; 
6. Reprografia; 
7. Telecomunicações; 
8. Manutenção de bens móvies 
9. Manutenção de bens imóveis 
10. Brigadistas 
11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 
12. Outras 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) 
Ensino Superior. 
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) 
Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente 
contratada. 

Fonte:Salog/Diadm/Suest-SC  
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6.2.6 Composição do Quadro de Estagiários 
 
QUADRO A.6.19 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 

Nível de escolaridade Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 
(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

1. Nível superior 2 6 2 2 11.923,99 
1.1 Área Fim 2 5 2 2 10.907,99 
1.2 Área Meio 0 1 0 0 1.016,00 

2. Nível Médio 0 0 0 0 0,00 
2.1 Área Fim 0 0 0 0 0,00 
2.2 Área Meio 0 0 0 0 0,00 

3. Total (1+2) 2 6 2 2 11.923,99 
Fonte: Siape, planilhas Sereh  
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Parte A, item 7, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 
 

7. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO 
 

7.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros 
 

  
Frota de Veículos Automotores de Propriedade da FUNASA 

  1 Legislação que regula a constituição e a forma de 
utilização da frota de veículos. Decreto nº 6.403, de 17 de Março de 2008 -  

2 Importância e impacto da frota de veículos sobre as 
atividades da Funasa 

Frota utilizada para realização das missões da Funasa sendo:  condução do Superintendente 
da Suest/SC e demais servidores, para participarem de  eventos, fiscalização, 
acompanhamentos de convênios e outros;   condução de servidores  para entrega de 
documentos em Órgãos, empresas,etc. 

3 

Quantidade de veículos em uso ou na 
responsabilidade da Funasa, discriminados por 
grupos, segundo a classificação que lhes seja dada 
pela Funasa. 

GRUPO IV 01(Um VEÍCULO DE TRANSPORTE DO SUPERINTEDENTE DA 
SUEST/SC  GRUPO IV 14 (QUATORZE) VEÍCULOS DE SERVIÇOS COMUNS, NO 
TRANSPOTE DE PESSOAL A SERVIÇO, TRASPORTE DE CARGAS E 
REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPECIFICAS) 

4 
Média anual de quilômetros rodados, por grupo de 
veículos, segundo a classificação contida no 
número 3 supra 

         GRUPO IV 18 (DEZOITO) VEÍCULOS COM 0 (ZERO) KM RODADOS  
GRUPO IV 01 (UM) VEÍCULO  - 20 KM RODADOS (MEDIA ANUAL ) 
GRUPO IV 02 (DOIS)  1.244  KM RODADOS  
GRUPO IV 02 (DOIS)  VEICULOS -  5.351 KM RODADOS (MEDIA ANUAL)  
GRUPO IV 03 (TRES) 24.853 KM RODADOS (MEDIA ANUAL   
GRUPO IV 01 (UM) 12.938 KM RODADOS (MEDIA ANUAL   
GRUPO IV 02 (DOIS)  16.770  KM RODADOS   
GRUPO IV 04 (QUATRO) VEICULO -  74.166 KM RODADO (MÉDIA  ANUAL)      

5 Idade média da frota, por grupo de veículos. 

                  
GRUPO IV 04(QUATRO) VEÍCULOS - 02 (DOIS) ANOS  
GRUPO IV 01(UM) VEÍCULOS - 03 (TRES) ANOS 
GRUPO IV 03 (TRES) VEÍCULOS  - 04 (QUATRO) ANOS 
GRUPO IV 03 (TRES) VEÍCULOS - 05 (CINCO) ANOS  



66 
 

GRUPO IV 02 (DOIS) VEÍCULOS -  10 (DEZ) ANOS     
GRUPO IV 03 (TRES) VEÍCULOS - 12 (DOZE) ANOS 
GRUPO IV 07 (SETE) VEÍCULOS - 13 (TREZE) ANOS 
GRUPO IV 01 (UM) VEÍCULO - 17 (DEZESSETE) ANOS  
GRUPO IV 02 (DOIS) VEÍCULOS - 18 (DEZOITO ) ANOS   
GRUPO IV 01 (UM) VEÍCULO - 20 (VINTE) ANOS   
GRUPO IV 02 (DOIS) VEÍCULOS - 22 (VINTE E DOIS) ANOS   
GRUPO IV 03 (TRÊS) VEÍCULOS - 23 (VINTE E TRES) ANOS 
GRUPO IV 01 (UM) VEÍCULO - 26 (VINTE E SEIS) ANOS 

6 

Custos associados à manutenção da frota (gastos 
com combustíveis e lubrificantes, revisões 
periódicas, seguros obrigatórios, pessoal 
responsável pela administração da frota, entre 
outros) 

                  
GRUPO IV   14 (QUATORZE) VEICULOS -  R$ 24.979,10 (COMBUSTÍVEIS)                                                                                                  
GRUPO IV   01  (UM)  VEICULO  - R$ 268,00 (LUBRIFICANTES)                                                                                                    
GRUPO IV   04  (QUATRO) VEÍCULO  -  R$   2.073,00 (REVISÃO GARANTIA)                                                             
GRUPO IV   33 (TRINTA E TRÊS) VEICULOS -  R$ 3.998,70 (LICENCIAMENTO 
ANUAL E DPVAT)                                                      

7 Plano de substituição da frota. 
GRUPO IV   -  NÃO HOUVE  RENOVAÇÃO DE FROTA EM 2012, em face da 
aquisição de veículos ser centralizada na Presidência da Funasa e a mesma não nos 
forneceu esse tipo de bem.  

8 Razões de escolha da aquisição em detrimento da 
locação. 

A Suest-SC está elaborando Processo Licitatório para locação de veículos, a fim de que 
não haja sucateamento da frota por conta da limitação orçamentária; pelo posicionamento 
da Presidência da Funasa,  que centraliza as aquisições, de que não efetivará aquisições 
para o exercício de 2013, conforme o Planejamento previsto no MS-Project; e, aliado a 
vantajosidade econômica de efetivar a locação de veículos em detrimento à aquisição, 
conforme estudo de viabilidade econômica já realizado. 

9 
Estrutura de controles de que a Funasa dispõe para 
assegurar uma prestação eficiente e econômica do 
serviço de transporte. 

utilização  dos  sistema SICOTWEB  e  TICKET COMBUSTIVEIS -  visando o controle 
de gastos com a manutenção corretiva com base nos contratos de manutenção,  e gastos 
com combustíveis. 
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DEMOSNTRATIVO DE GASTOS COM A FROTA DA SUEST/SC NO EXERCÍCIO DE 2012 
 

GRUPO VEÍCULO KM rodados 
em 2012 DIESEL GASOLINA ALCOOL PEÇAS SERVIÇO GASTO ANUAL POR 

VEÍCULO 
IV CORSA 5.219    R$     1.491,71     R$                 -     R$                  -     R$                 1.491,71  
IV CORSA 132    R$        111,10     R$                 -     R$                  -     R$                    111,10  
IV ESCORT 20    R$          72,16     R$                 -     R$                  -     R$                      72,16  
IV L 200 1.775  R$          448,12       R$         -     R$                  -     R$                    448,12  
IV L 200 3.547  R$          760,14       R$         -     R$                  -     R$                    760,14  
IV L 200 19.415  R$       4.064,98       R$       309,00   R$        150,00   R$                 4.523,98  
IV L 200 20.575  R$       4.366,86       R$       388,00   R$        150,00   R$                 4.904,86  
IV L 200 16.563  R$       3.095,96       R$       388,00   R$        150,00   R$                 3.633,96  
IV L 200 20.571  R$       3.483,05       R$       388,00   R$        150,00   R$                 4.021,05  
IV L 200 19.531  R$          731,26       R$           -     R$                  -     R$                    731,26  
IV L 200 12.938  R$       2.855,46       R$            -     R$                  -     R$                 2.855,46  
IV RANGER 13.553  R$       2.699,70       R$       268,00   R$                  -     R$                 2.967,70  
IV RANGER 3.217  R$          621,50       R$                 -     R$                  -     R$                    621,50  
IV RANGER 143  R$                    -         R$                 -     R$                  -     R$                         -    
IV RANGER 1.101  R$          177,10       R$                 -     R$                  -     R$                    177,10  

TOTAL ANUAL 138.300  R$     23.304,13   R$     1.674,97     R$    1.741,00   R$        600,00   R$               27.320,10  
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GRUPO VEÍCULO 
KM 

rodados em 
2012 

DIESEL GASOLINA ALCOOL PEÇAS SERVIÇO GASTO ANUAL POR 
VEÍCULO 

IV A 20 0      R$         -     R$        -     R$        -     R$              -    
IV A 20 0      R$         -     R$         -     R$        -     R$              -    
IV BOXER* 0  R$         -         R$      -     R$        -     R$              -    
IV CHEVETTE 0      R$         -     R$        -     R$        -     R$              -    
IV CORSA* 0    R$         -       R$       -     R$         -     R$              -    
IV GOL 0    R$         -       R$       -     R$         -     R$              -    
IV IPANEMA 0    R$        -       R$       -     R$         -     R$              -    
IV KOMBI* 0    R$          -       R$        -     R$          -     R$               -    
IV KOMBI 0    R$         -       R$       -     R$           -     R$               -    
IV KOMBI 0    R$         -       R$       -     R$           -     R$               -    
IV KOMBI 0    R$         -       R$       -     R$           -     R$               -    
IV KOMBI 0    R$         -       R$         -     R$          -     R$               -    
IV PALIO 0      R$         -     R$        -     R$          -     R$                -    
IV PALIO 0      R$         -     R$        -     R$         -     R$              -                  
IV PALIO 0      R$         -     R$          -     R$           -     R$             -    
IV TOYOTA 0  R$         -         R$        -     R$       -     R$           -    
IV TOYOTA 0  R$        -         R$        -     R$         -     R$           -    
IV VERSALES 0    R$       -       R$        -     R$         -     R$           -    

 
*Boxer, Kombi e Corsa (KM ZERO): Veículos eram utilizados pela Sesai/Dsei-Int.Sul até 2011. Em 2012 ficaram parados (guardados na garagem da Suest-

SC) aguardando definição de recebimento patrimonial pela Sesai/Dsei, porém a mesma rejeitou-os, permanecendo no patrimônio no Sotra/Salog/Diadm/Suest-
SC/Funasa. 

  
OS DEMAIS VEÍCULOS QUE SE COM KM (0), FORAM CONSIDERADOS  INSERVIVEIS E/OU ANTI ECONOMICOS PELA COMISSÃO DE 
INVENTÁRIO E ESTÃO AGUARDANDO A INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO DE DESFAZIMENTO PATRIMNONIAL. 
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7.2 Gestão do Patrimônio Imobiliário 
 

7.2.1 Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial 

QUADRO A.7.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011 

BRASIL 

UF  SANTA CATARINA 
 

 
município Florianópolis 02 02 
município 2 

 
 

município “n” 
 

 
UF “n” 

 
 

município 1 
 

 
município 2 

 
 

município “n” 
 

 
Subtotal Brasil 02 02 

EXTERIOR 

PAÍS 1 
 

 
cidade 1 

 
 

cidade 2 
 

 
cidade “n” 

 
 

PAÍS “n” 
 

 
cidade 1 

 
 

cidade 2 
 

 
cidade “n” 

 
 

Subtotal Exterior 00 00 
Total (Brasil + Exterior) 02 02 

Fonte: Sopat e Spiunet 
 

7.2.2. Distribuição Espacial dos Bens Imóveis Locados de Terceiros 
 

QUADRO A.7.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 
LOCADOS DE TERCEIROS 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
QUANTIDADE DE IMÓVEIS 

LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ 
EXERCÍCIO 2012 EXERCÍCIO 2011 

BRASIL 

UF    SANTA CATARINA  
município  FLORIANÓPOLIS 01 01 
município 2  
município “n”  

UF “n”  
município 1  
município 2  
município “n”  

Subtotal Brasil 01 01 

EXTERIOR 

PAÍS 1  
cidade 1  
cidade 2  
cidade “n”  

PAÍS “n”  
cidade 1  
cidade 2  
cidade “n”  

Subtotal Exterior  
Total (Brasil + Exterior) 01 01 

Fonte: Sopat e Spiunet 
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7.2.3. Discriminação dos Bens Imóveis Sob a Responsabilidade da UJ 
 

QUADRO A.7.3 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO 
SOB RESPONSABILIDADE DA UJ 

UG RIP Regime Estado de 
Conservação 

Valor do Imóvel Despesa no Exercício 

Valor 
Histórico 

Data da 
Avaliação 

Valor 
Reavaliado 

Com 
Reformas 

Com 
Manutenção 

255024 810500187500-1 
 

15 
 

5 558.911,50 
 
08/03/2012 

  

255024 810500188500-7 
 

21 
 

3 2.931.678,61 
 
24/09/2011 

  

Total   
Fonte: Sopat/Salog/Diadm 
 
Análise Crítica: 
 
 O imóvel que abriga a sede Estadual da Funasa em, aproximadamente, vinte três anos 
recebeu apenas pequenos reparos e manutenção básica. Atualmente, exige severa intervenção 
quanto ao madeiramento do telhado, bem como na sua estrutura, em face dos riscos quanto a 
possíveis prejuízos de ordem material e outros em vista da situação de emergência e inadiável.  
 Diante deste cenário, a Superintendência da Funasa/SC realizou, nos exercícios 
anteriores, apenas pequenos reparos, sempre de forma emergencial, o que favorece ainda, mas a 
depreciação do imóvel. 
 Ocorre que a reforma do prédio exigirá, além da suspensão temporária das atividades da 
instituição, a disponibilização de orçamento, que, nos últimos anos não eram suficientes para que 
atendessem as necessidades das Superintendências Estaduais da Funasa. 
 Assim, em que pese a insuficiência de quantitativo de servidores, a Superintendência da 
Funasa/SC montou uma equipe de trabalho, envolvendo diversos setores e divisões, a fim de que, 
inicialmente, contratado laudo técnico profissional para reforma do telhado. Após a conclusão do 
referido laudo, realizada em 2012, a equipe de trabalho focou atenção na elaboração de projeto de 
reforma, situação, aliás, já prevista no aplicativo adotado pela Presidência da Funasa para 
gerenciamento de projetos e acompanhamento de ações, MSproject, com previsão de conclusão 
para o próximo exercício. A questão orçamentária para execução da reforça já é de conhecimento 
da Presidência da Funasa, a fim de que seja descentralizado oportunamente. 
 
Parte A, Item 8, do Anexo II da DN TCU Nº 119, DE 18/1/2012.  

 

8. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO 
 

8.1 Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 
 
 
 

Parte A, item 9, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 

9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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9.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 
 

QUADRO A.9.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 
 

Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem em 
consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias 
primas. 
 Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade ambiental 

foram aplicados? 

     
X 

Material reciclado, 
atóxico, 
biodegradável; 
certificação Inmetro; 
que os bens não 
contenham 
substâncias 
perigosas; produtos 
de limpeza 
certificados na 
Anvisa; evitar 
desperdício de água; 
etc 

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos pela 
unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo 
reciclável. 

  
X 

   

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por fonte 
não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza 
biodegradáveis). 

    
X 

 

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a existência de 
certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério 
avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 
 Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos? 

    
X 

 

Procel, RoHS 

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor consumo 
de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 
 Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses produtos 

sobre o consumo de água e energia? 

     
X 

Sim, redução de 
energia e água. 

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). 
 
 Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? 

   X  
 
Papel e caneta 
recicladas. 

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e menos 
poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 
 Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi incluído 

no procedimento licitatório? 

 
X 

    

Sim (    )  Não (x) 

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou 
reabastecimento (refil e/ou recarga). 
 Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido manifestada 

nos procedimentos licitatórios? 

X     

 

9. Para a aquisição de bens e produtos são levados em conta os aspectos de durabilidade e 
qualidade de tais bens e produtos. 

  X   

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, possuem 
exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da edificação, à redução do 
consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto 

X     
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Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 
ambiental. 

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua destinação, 
como referido no Decreto nº 5.940/2006. 

    X 

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a diminuir o 
consumo de água e energia elétrica. 
 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

 X    

Ainda em fase de 
planejamento, 
através de comissão 
constituída 

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de 
proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores. 
 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? 

 X    

Idem item 12 

Considerações Gerais: 
 
LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

 
 

9.2.  Consumo de Papel, Energia Elétrica e Água 
 

QUADRO A.9.2 – CONSUMO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA Valores em R$ 1,00 
Adesão a Programas de Sustentabilidade 

Nome do Programa 
 

Ano de Adesão 
 

Resultados 
 

      
      
      
      
  

Recurso 
Consumido 

Quantidade Valor 
Exercícios 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 
Papel A4 423 RM 351RM* 1.126RM R$ 3.470,40 R$ 3.202,82* R$ 11.130,44 
Água de 
provedora 
local 

1428 m³ 1329 m³ 1740 m³ R$ 22.279,02 R$ 82.584,12 R$ 49.637,64 

Água 
Mineral 
para 

756 bombonas* 756 
bombonas* 756 bombonas* R$ 385,28* - - 

Energia 
Elétrica  151404 kWh 145670 kWh 158036 kWh R$ 97.746,26 R$ 278.806,76 R$ 303.651,07 

     Total R$ 120.410,56 R$ 361.390,88 R$ 353.288,71 
 
Observações: Em relação ao consumo de Papel A-4, há que se ressaltar que no período de 2010 o 
atendimento a Saúde Indígena era prestado pelo Dsei-Distrito Sanitário Especial Indígena, atualmente 
vinculado à Secretária de Saúde Indígena. Ainda, esclarece-se que no período de 2010 a meados de 2011 
possuía Contrato de Reprografia com papel incluso, não consideradas no gráfico acima, eis que não eram 
gerenciadas no Sistema de Gerenciamento de Materiais (ASIWeb). Somente no último mês de 2012 que 
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foi contratado serviços de reprografia, sendo que o consumo de papel passou a ser gerenciado pelo referido 
sistema, haja vista que o contrato não inclui o fornecimento de papel. Portanto, o baixo consumo de papel 
em 2012, deve-se a dois fatores: 1. Ausência de serviços de reprografia. 2. Adoção de medidas de redução 
de consumo de materiais, como papel e toner, imprimindo apenas o necessário. 
 
O quantitativo de bombonas de água mineral referente aos anos de 2010 e 2011 foi baseado no controle de 
fornecimento pela empresa contratada para a prestação de serviços de copeiragem.  Em 2012 efetivou-se a 
contratação de empresa especificamente para a aquisição das mesmas, tendo sido pago o valor de R$ 
385,28 (novembro e dezembro/2012). 

Quanto ao valor total gasto para água encanada e energia elétrica, destaca-se que nos exercícios de 2010 e 
2011 as matrículas do DSEI estavam sob a responsabilidade da FUNASA, mas para melhor elucidar a 
realidade de consumo da SUEST optamos por ilustrar somente nosso quantitativo em kWh. 
 
Fonte: Diadm/Salog, Salog/Somat. 
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Parte A, item 10, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 
 

10. CONFORMIDADE E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS 

10.1 Deliberações do TCU e do OCI Atendidas no Exercício 
 
QUADRO A.10.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina  UG: SC/CÓDIGO SIORG: 18478 
Período: 02/01/2012 - 31/12/2012 

ITEM ACÓRDÃO/N.º 
DO TC 

COMUNICAÇÃO RECEBIDA 
DETERMINAÇÃO 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 
STATUS 

DOCUMENTO DATA DOCUMENTO 
EXPEDIDO DATA INFORMAÇÃO ENVIADA 

1 Acórdão 
7475/2012/TC 

Ofício n.º 
70670/2012-
TCU/SEFIP 

27/12/2012 

*Considerar legal o ordenar o registro do ato de 
alteração de aposentadoria de Aurino Pedro 
Carvalho (CPF 082.277.729-00)                            

        

*Considerar ilegal os atos inicial e de alteração 
de aposentadoria de José Luiz Pereira (CPF 
245.402.009-25)                            

Ofício nº 
005/Sereh/Suest/SC 28/01/2012 

Foi aposentado pela PT 58 de 29/08/03, DOU 
169 de 02/09/03,proventos integrais. 
Cumprindo o Mandato de Segurança 
2000.72.00.002429-1, alterando o ato inicial, 
pela PT 135 de 16/06/05 DOU 116 de 
20/06/05, incluindo a vantagem art.192. 

ATENDIDO 

*Considerar ilegal os atos inicial e de alteração 
de aposentadoria de Irineu Ângelo Seola (CPF 
245.675.239-20), recusando o registro.                           

Foi aposentado pela PT 262 de 22/08/05, 
DOU 163 de 24/08/05, proventos integrais. 
Analizando o Exame Técnico constatou 
divergência na data de nascimento, foi juntada 
a certidão de nascimento e de casamento, as 
quias comprova ter 53 anos em 16/09/03. Foi 
juntado também Mapa Tempo de serviço do 
SIAPE, demonstrando que está correto o 
fundamento do ato de aposentadoria. 

ATENDIDO 

*João Basilicio de Souza (CPF 200.251.069-
53), recusando o registro. 

Foi aposentado pela PT 44 de 13/05/05, com 
proventos integral, está correto o fundamento 
legal do ato de aposentadoria. 

ATENDIDO 
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2 
Acórdão 

6300/2012-TCU- 
Primeira Câmera 

59747-
TCU/SEFIP 30/10/2012 

Considerado prejudicado por perda do objeto. 
Interessado: Casemiro Manoel Martins (CPF 
007.878.689-49). 

        

3 
Acórdão 

6712/2012-TCU-
Primeira Câmera 

60834-
TCU/SEFIP 20/11/2012 

Considerar legais para fins de registro os atos de 
concessão de Pensão Civil. Interessados 
Roberto Capella (CPF 179.309.449-72); 
Saturninha Ana de Quadro Pereira (CPF 
712.490.019-00) 
 
 
 
 

        

Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina  UG: SC/CÓDIGO SIORG: 18478 
Período: 02/01/2012 - 31/12/2012 

ITEM ACÓRDÃO/N.º 
DO TC 

COMUNICAÇÃO RECEBIDA 
DETERMINAÇÃO 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 
STATUS 

DOCUMENTO DATA DOCUMENTO 
EXPEDIDO DATA INFORMAÇÃO ENVIADA 

4 
Acórdão 

8273/2012-TCU-
Segunda Câmera 

60472/2012-
TCU/SEFIP 12/11/2012 

Considerar legais para fins de registro os atos de 
concessão de Pensão Civil. Interessados Celina 
Laura Goulart Rodrigues (CPF 014.521.409-52); 
José Humberto Rodrigues (CPF 027.400.409-70) 

        

5 
Acórdão 

6863/2012-TCU  1ª 
Câmara 

60979-
TCU/SEFIP 21/11/2012 

Considerar legal para fins de registro o ato de 
concessão de aposentadoria. Interessado: Valdiria 
Porto de Souza (CPF 399.294.189-20) 

        

6 
Acórdão 

6877/2012-TCU  1ª 
Câmara 

60725-
TCU/SEFIP 19/11/2012 

Considerar legal para fins de registro o ato de 
concessão de aposentadoria. Interessado: Maurício 
Mário Alves (CPF 051.020.229-20) 

        

7 
Acórdão 

4366/2012-TCU  1ª 
Câmara 

56122-
TCU/SEFIP 27/08/2012 

Considerar legal para fins de registro o ato de 
Pensão Civil. Interessado: Ivaldete de Miranda 
(CPF 033.191.829-35); Zilma Maria Souza (CPF 
712.726.669-72) 

        

8 
Acórdão 

4729/2012-TCU  1ª 
Câmara 

55786-
TCU/SEFIP 22/08/2012 

Considerar legal para fins de registro o ato de 
Aposentadoria. Interessado: Albino José de Souza 
Filho (CPF 003.520.209-20) 

        

9 
Acórdão 

4736/2012-TCU  1ª 
Câmara 

55706-
TCU/SEFIP 21/08/2012 

Considerar legal para fins de registro o ato de 
Aposentadoria. Interessado: Assis Ramiro do 
Amaral (CPF 246.326.439-04) 

        

10 
Acórdão 

5344/2012-TCU  2ª 
Câmara 

55624-
TCU/SEFIP 20/08/2012 

Considerar legal para fins de registro o ato de 
Pensão Civil. Interessado: Leonor Guedes (CPF 
103.462.957-34) 
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11 
Acórdão 

4304/2012-TCU  1ª 
Câmara 

54514-
TCU/SEFIP 03/08/2012 

Considerar legal para fins de registro o ato de 
Aposentadoria. Interessado: Manoel Basilício de 
Souza (CPF 200.251.149-72); Rose Mari Kurzawe 
(093.003.689-15) 

        

12 
Acórdão 

4306/2012-TCU  1ª 
Câmara 

54512-
TCU/SEFIP 03/08/2012 

Considerar legal para fins de registro o ato de 
Aposentadoria. Interessado: Rodoval Euzébio da 
Costa (CPF 245.247.609-97); Rodrigo Anacleto 
Aguiar (CPF 246.852.089-00); Wilmar Ademar 
Marques (CPF 155.349.529-20) 

        

Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina  UG: SC/CÓDIGO SIORG: 18478 
Período: 02/01/2012 - 31/12/2012 

ITEM ACÓRDÃO/N.º 
DO TC 

COMUNICAÇÃO RECEBIDA 
DETERMINAÇÃO 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 
STATUS 

DOCUMENTO DATA DOCUMENTO 
EXPEDIDO DATA INFORMAÇÃO ENVIADA 

13 
Acórdão 

3525/2012-TCU  1ª 
Câmara 

53786-
TCU/SEFIP 04/08/2012 

Considerar legal para fins de registro o ato de 
Pensão Civil. Interessado: Terezinha Caetana da 
Silva (CPF 609.414.649-20); Rodrigo Anacleto 
Aguiar (CPF 246.852.089-00); Wilmar Ademar 
Marques (CPF 155.349.529-20) 

        

14 
Acórdão 

3883/2012-TCU  1ª 
Câmara 

53683-
TCU/SEFIP 16/07/2012 

Considerar legal para fins de registro o ato de 
Aposentadoria. Interessado: Nonohai Cunha da 
Silva (CPF 155.460.559-87) 
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10.1.2 Deliberações do TCU Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício 
 

QUADRO A.10.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM 
PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação Completa Código SIORG 

  
Deliberações do TCU 

Deliberações Expedidas pelo TCU 
Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

      
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação Código SIORG 

  

Descrição da Deliberação 

Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento 
Setor Responsável pela Implementação Código SIORG 

 
Justificativa para o seu não Cumprimento:  

Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo 
Gestor 
 

 
 

10.1.3 Recomendações do OCI Atendidas no Exercício 

 
QUADRO A.10.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

    01 OS - 201203692 1.1.1.1 OS - 201108836 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina 255024 
Descrição da Recomendação:  
Reitera-se a recomendação contida no relatório CGU, que avaliou a gestão de 2010 como segue: 
Aprimorar a gestão ambiental no âmbito da Suest/SC, bem como manter registros, estudos e 
levantamentos que permitam futuramente aferir a evolução das práticas em relação ao 
comportamento de exercícios anteriores. 
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Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina          255024 
Síntese da providência adotada:  

a) Em atendimento à recomendação da CGU, visando atender a Instrução Normativa 
01/2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental nas aquisições de 
bens e serviços, a Funasa/Suest/SC está adotando os critérios de sustentabilidade 
ambiental, conforme demonstrado nas cópias dos Termos de Referências dos Processos 
abaixo: 

 Processo n.º  25295.004.176/2012-45 – Serviços de Copeiragem – PBS 03/2012;  
 Processo n.º  25295.004.024/2012-42 – Limpeza de Conservação – PBS 01/2012; 
 Processo n.º  25295.004.255/2012-56 – Serviços Reprográficos – PBS 04/2012. 
 Processo n.º  25295.004.384/2012-44 – Manutenção Predial – PBS 05/2012; 
 Processo n.º  25295.004.458/2012-42 – Aquisição de ar condicionado – PBS 06/2012  
 

b) Em observância à recomendação da CGU, referente ao Decreto n.º 5.696/2006, a Divisão 
de Administração, através do Memo n.º 007/DIADM/FUNASA/SUEST/SC, solicitou 
apoio ao SESAM – Serviço de Saúde Ambiental para atendimento ao referido Decreto. 
Em resposta à solicitação da Diadm, a Sesam fomentou as ações que seguem: 
 Memorando n.º 046/Sesam, o qual solicita reunião com o Gabinete para exposição do 

Decreto; 
 Memorando Circular n.º 020/Gab/Suest/SC, que convoca todos os servidores para 

reunião em 01/06/2012, para instituição da nova comissão; 
 Slides com conteúdo direcionados à sensibilização dos servidores e fotos; 
 Relatório da Reunião que tratou do assunto da coleta seletiva, ocorrida em 

01/06/2012; 
 Lista de Presença dos servidores que participarem da reunião em 01/06/2012; 
 Portaria n.º 0043 de 05 de junho de 2012, que designa servidores para constituírem a 

comissão para a Coleta Seletiva Solidária; 
Convocação para reunião em 19/06/2012, visando à implantação das atividades para atender ao 
cumprimento do Decreto. 
Síntese dos resultados obtidos 
Apesar de ainda termos muito que avançar no processo da sustentabilidade ambiental, 
percebemos mudanças, já há preocupação dos servidores e funcionários quanto aos materiais 
recicláveis em como proceder corretamente na destinação final dos resíduos e demais situações 
quanto a todo o entorno que envolve o tema sustentabilidade. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 
 Fatores Positivos quanto às ações de Sustentabilidade Ambiental: 
Conforme solicita o decreto Nº 5.940, de 25 de outubro de 2006, que trata da separação dos 
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta 
e indireta, a Suest/SC, no decorrer de 2012 desenvolveu diversas ações visando atender 
integralmente o Decreto.  
Para tanto, no início do mês de junho de 2012 ocorreu à primeira reunião com o Tema 
Sustentabilidade Ambiental, com o objetivo de sensibilizar os servidores as instituição para 
compor a nova Comissão Coleta Seletiva Solidária. Na ocasião o Decreto 5.940 de 25/10/06, foi 
apresentado a todos os servidores.  
Em 05 de junho de 2012 a superintendência da Suest/SC, designou 12 servidores, para 
constituírem a Comissão Coleta Seletiva Solidária, conforme Portaria 43/12. A partir de então a 
Comissão realizou várias reuniões e tomadas de decisões como: Envio de Memorando a todos os 
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setores orientando a adoção de medidas simples para a redução de gastos de energia elétrica. 
No dia 29/06/12 houve reunião com os servidores quanto a Economia de Energia Elétrica, bem 
como a exibição do filme “Lixo Extraordinário”.  
Foi providenciado pelos setores caixas de papelão para separação dos resíduos de papel, como 
folha A4 que podem ser reutilizadas, para a impressão novamente no verso ou para a confecção 
blocos de rascunho. As folhas totalmente inutilizáveis são separadas para reciclagem, também se 
providenciou a separação dos copos descartáveis dos demais materiais.   
No dia 10 de outubro foi realizado reunião com os funcionários da empresa responsável pelo 
serviço de limpeza e conservação da Suest/SC, tendo como pauta: motivação no ambiente no 
trabalho uso de equipamentos de proteção individual e manuseio dos produtos de limpeza. 
Quanto à realização de PBS sustentável no Suest/SC já está ocorrendo, cada servidor faz uso de 
copo de vidro para água e xícaras de porcelana par o café, praticando assim o princípio da 
economicidade e sustentabilidade ambiental. 
Nos mês de dezembro a Comissão de Coleta Seletiva realizou um certame para selecionar uma 
cooperativa de catadores para recolher os resíduos recicláveis produzidos na Suest, no entanto, 
devido a pouca quantidade de material a ser recolhido nenhuma se apresentou para concorrer.  
Em virtude da falta de cooperativas de catadores interessadas e na necessidade de destinação dos 
resíduos da Suest, a Comissão de Coleta Seletiva buscou a parceria da Comcap, Empresa Pública 
Municipal, responsável pelo recolhimento dos resíduos sólidos em Florianópolis. 
Com o auxílio da Comcap o processo seletivo foi retomado e está na fase final. Portanto, nos 
próximos dias através de sorteio será a escolhida a entidade, que receberá os produtos recicláveis 
da Suest/SC. No momento os resíduos de papel estão sendo separados e armazenados na própria 
Suest. 
Os processos de aquisição e compra também receberam especial atenção, conforme já exposto 
anteriormente. 
Fatores Negativos quanto às ações de Sustentabilidade Ambiental: 
Desmotivação dos servidores em participar do processo de mudança de comportamento e quebra 
paradigmas quanto à postura diante do tema sustentabilidade ambiental onde todos devem se 
envolver e participar.  
Dificuldade de encontrar cooperativas de catadores interessadas em recolher os resíduos da 
Suest, devido a pouca quantidade gerada.  Instalações do prédio da Suest muito antigo (prédio 
tombado pelo patrimônio histórico) e ineficiente energeticamente, o que acarreta um grande 
gasto com energia elétrica.  
Falta de espaços propícios para os servidores fazerem a higienização de copos e xícaras 
utilizadas. 
 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde
m 

Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

    02 OS - 201203692 2.1.1.1 OS - 201108836 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina 255024 
Descrição da Recomendação: 
Adotar providências pertinentes buscando agilizar a tramitação dos processos visando com isso 
cumprir o prazo limite de 180 dias para instauração do processo de Tomada de Contas 
Especial. 
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Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina          255024 
Síntese da providência adotada:  
A Fundação Nacional de Saúde, em 05/07/2012, emitiu a Ordem de Serviço de nº 02, na qual 
define procedimentos relativos à adoção de medidas administrativas internas ao processo de 
acompanhamento da execução físico-financeira, análise da prestação de contas de 
convênios/termos de compromisso, bem como de tomadas de conta especial (TCE) e o 
ressarcimento, com vistas à racionalização administrativa e da economia processual. 
Assim, com o intuito de dar celeridade ao processo de cobrança administrativa e considerando 
que a tomada de contas especial é medida de exceção, instaurada depois de esgotadas todas as 
medidas administrativas internas com vistas à apuração dos fatos, a Superintendência da 
Funasa em Santa Catarina trabalhará no sentido de cumprir os procedimentos estabelecidos na 
referida Ordem de Serviço, na tentativa de sanar o dano sem que haja a instauração de TCE’s 
ou que, no mínimo, seja esgotada as medidas administrativas de cobrança.      
Síntese dos resultados obtidos 
 Maior celeridade na conclusão dos processos de Tomada de Contas Especial  
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 
 Quadro reduzido de servidor capacitado para realização de TCE, que podem causar o 
retrocesso das providencias adotadas. 

 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde
m 

Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

    03 OS - 201203692 3.1.1.1 OS - 201108836 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina 255024 
Descrição da Recomendação: 
Proceder, caso a caso, ao devido lançamento, avaliação e atualização das benfeitorias, no 
SPIUnet, de todos os seus imóveis para fins de adequação. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina          255024 
Síntese da providência adotada:  
Visando atender a recomendação acima descrita, foram efetuadas atualizações de 02 (dois) 
imóveis no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet.  O 
imóvel situado à Rua Henrique Boiteux nº 543, bairro Estreito em Florianópolis/SC, terá 
validade da avaliação até 24/09/2013, o imóvel situado na Avenida Marinheiro Max Sc hramm 
nº 2179, no bairro Estreito em Florianópolis/SC, terá validade da avaliação até 08/03/2014.   
Síntese dos resultados obtidos 
Situação regularizada, com o lançamento e atualização dos dados e valores dos imóveis junto 
ao SPIUnet. 
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 
 O Setor de Patrimônio da Suest/SC conta com apenas único servidora para desenvolvimento 
das atividades, com designação no exercício de 2012. 
 

 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde
m 

Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

    04 OS - 201203692 5.2.1.1 OS - 201108836 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina 255024 
Descrição da Recomendação: 
Aprimorar as rotinas de conferência dos lançamentos de dados no Sistema SIASG para que os 
mesmos representem de forma fidedigna as informações constantes nos processos físicos da 
Unidade. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina          255024 
Síntese da providência adotada:  
As inconsistências no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG já erma 
de conhecimento do Suest/SC. Contudo, tal situação decorre do fato que o SIASG não permite 
o lançamento de contratos com vigência anterior a data da sua assinatura. Aliás, este problema 
é comum nos contratos de locação, em especial os que prevejam reajuste locatício, como é o 
caso em comento, bem como nos casos de repactuação e reequilíbrio contratual, já que os 
efeitos financeiros retroagem, embora a data consignada seja contemporânea. 
Exemplo do relato acima é o que ocorreu com o contrato nº 07/2007: O Termo Aditivo nº 
04/2011, no valor de R$ 10.711,32, foi assinado em 17/08/2011, devido à data do recebimento 
do processo após a análise na Procuradoria Federal, porém os efeitos financeiros foram 
retroativos à 01/08/2011 com vigência até 31/07/2012.  Destacamos, todavia, que esse tipo de 
ocorrência é pontual e isolada, já que a tramitação dos processos da Superintendência Estadual 
da Funasa em Santa Catarina, quando da análise jurídica ocorre no Rio Grande do Sul (Porto 
Alegre), considerando que na contamos com Procurador Federal na Sede da Instituição. 
Importante ressaltar que apesar de não lançados no SIASG os Termos Aditivos mencionados 
pela CGU foram assinados e publicados na imprensa oficial através da COSEG – Coordenação 
de Serviços Gerais na Presidência da Funasa em Brasília. 
Síntese dos resultados obtidos 
 O SIASG  não aceita a inclusão dos dois contratos acima mencionados. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 
Ausência de Procurador Federal lotado na Suest/SC, por vezes, acarreta no retardamento do 
processo, já que há grande tempo gasto no trajeto de Florianópolis/Brasilia/Porto Alegre. A 
falta de servidores na Suest/SC também atrapalha a rápida conclusão das atividades. 
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Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde
m 

Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

    05 OS - 201203692 6.1.1.1 OS - 201108836 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina 255024 
Descrição da Recomendação: 
A FUNASA/SC deve se abster de exigir atestados de capacidade técnica desnecessários em 
seus processos licitatórios, o que só acarreta entrave à ampla participação de interessados. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina          255024 
Síntese da providência adotada:  
Visando atender a Recomendação, a Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina 
deixará de exigir atestados de capacidade técnica que possam restringir à competitividade do 
certame, conquanto, no caso específico, a exigência do atestado era pertinente, mesmo que o 
serviço não fosse remunerado.  Diz-se isso, pois, do contrário, o vencedor do certame poderia 
assinar o contrato, mas, quando da execução, não executar o serviço que não exigido o 
atestado, principiando uma discussão administrativa/judicial, ao argumento de que o que 
constou no certame não há remuneração, tanto que exigiu o atestado. E então a Administração 
terá largos prejuízos em especial com o tempo que os veículos permanecerem parados, isso 
quando não ensejar na rescisão do próprio contrato.   
Síntese dos resultados obtidos 
 A Suest/SC não mais solicita Atestado de Capacidade Técnica que possam restringir à 
competitividade do certame. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 
A providência adotada não exigiu grande esforço da Suest/SC, eis que bastou a simples 
adequação no Termo de Referência e Edital, em que pese seja entendimento desta UG que o 
procedimento anteriormente adotado não prejudicava a competitividade do certame. Portanto, a 
medida adotada deve caráter mais pedagógico do que de correção de qualquer tipo de 
improbidade, motivo que levaram ao imediato entendimento. 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde
m 

Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

    06 OS - 201203692 6.1.1.2 OS - 201108836 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina 255024 
Descrição da Recomendação: 
A FUNASA/SC deverá atentar para o cumprimento de todos os procedimentos estabelecidos 
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em seus editais licitatórios e providenciar a tabela de peças do fabricante antes da formalização 
de contratos similares. Caso seja comprovadamente inviável obter tais tabelas, deverá justificar 
e demonstrar isto, porém providenciando tabelas referenciais de preços equivalentes e que 
permitam aferir se os preços praticados estão de acordo com preços de mercado. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina          255024 
Síntese da providência adotada:  
Visando atender a Recomendação, a Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina 
além de cumprir todos os procedimentos estabelecidos em seus editais licitatórios, passará a 
adotar tabela de preços fornecida pelos Sistemas Audatex Molicar,Òrion ou banco de dados 
similar (utilizadas pelas empresas autorizadas, seguradoras e reparadoras de veículos). 
Nota-se que a obtenção de qualquer das tabelas acima, antes da formalização dos contratos, 
salvo melhor juízo, é desnecessária, pois o preço das peças e serviços possui variação 
constante, quando não semanal/quinzenal/mensal, sendo mais justificado exigir a tabela apenas 
por ocasião da aprovação do preço.  
Síntese dos resultados obtidos 
 Realização de processo licitatório atendendo as recomendações da CGU, estando o mesmo em 
fase de homologação. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 
providências pelo gestor 
 Falta de treinamento para os servidores envolvidos nos processos licitatórios e ausência de 
Procurador Federal na Suest/SC contribuíram para o apontamento realizado pela CGU. 

 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde
m 

Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

    07 OS - 201203692 6.1.2.1 OS - 201108836 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina 255024 
Descrição da Recomendação: 
Aprimorar os controles internos e os procedimentos de fiscalização de contrato no que tange 
aos serviços de manutenção de veículos da FUNASA/SC. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina          255024 
Síntese da providência adotada:  
 Inicialmente destaca que a frota de veículos da Superintendência Estadual da Funasa em Santa 
Catarina sofreu sensível redução, em decorrência da transferência de veículos para a Secretaria 
Especial de Saúde indígena (SESAI), que assumiu a responsabilidade pela gestão da saúde dos 
povos indígenas, conforme Decreto 7.336/2010. 
Vale salientar que a transferência da responsabilidade da gestão de saúde indígena não mais 
exigirá que a Superintendência Estadual da Funasa contrate empresas em diferentes 
municípios, distantes de sua sede, para efetuar a manutenção de veículos. 
Portanto, diante da nova realidade da Funasa/SC, caracterizada pela reduzida frota de veículos 
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(16), bem como pela possibilidade de contratação de empresa de manutenção na região 
metropolitana de Florianópolis, por si só, facilitará o controle e fiscalização dos serviços, de 
modo que será possível aferi-los de forma individualizada, na medida da sua necessidade. 
Ainda será analisada a possibilidade dos motoristas serem designados responsáveis/fiscais do 
contrato pelo acompanhamento das manutenções de seus próprios veículos, objetivando 
questionar possíveis indicações de serviços e substituição de peças que possam ser 
desnecessárias. 
O Setor de Transporte – Sotra alterará a rotina de vistorias dos veículos.  Diariamente ou a cada 
troca de motorista os veículos serão vistoriados, conforme formulário padrão disponibilizado 
pela Funasa, de modo que será possível detectar defeitos e/ou problemas quando surgirem, e, se 
for o caso, identificar o causador pelo dano e apurada a responsabilidade. 
Por fim esclarecemos que ainda foi designado um servidor para exercer a função de gestor dos 
contratos, com o objetivo de ser mais um filtro para problemas não detectados.     
Síntese dos resultados obtidos 
 Novo Processo Licitatório atendendo as recomendações da CGU já estando em fase de 
homologação no Gabinete do Superintendente Estadual. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram à adoção de 
providências pelo gestor 
 A falta de recursos humanos para atuação na área meio, ou seja, o setor administrativo da 
Instituição, responsável pela aquisição de bens e contratação de serviços, bem como a falta de 
Procurador Federal lotado na Suest/SC, representam grande empecilho para o atendimento da 
providência de forma plena e integral.  

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde
m 

Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

    08 OS - 201203692 6.1.2.2 OS - 201108836 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina 255024 
Descrição da Recomendação: 
Eliminar a ocorrência de terceirização extra-oficial de serviços pagos na manutenção de 
veículos oficiais, sendo que as revisões obrigatórias, em vez de intermediadas por terceiros, 
deverão ser efetuadas na concessionária mais próxima à sede da FUNASA a qual o veículo 
serve e o pagamento efetuado diretamente à mesma por processo de inexigibilidade de licitação 
(dada a inviabilidade de concorrência), devendo tal informação constar dos contratos de 
manutenção de veículos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina          255024 
Síntese da providência adotada:  
 Visando atender a Recomendação, a Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina 
iniciou através do processo nº 25295.003.820/2012-68, procedimento licitatório de 
inexigibilidade, com o objetivo de contratar concessionária autorizada próxima da sede da 
Funasa para realizar revisões obrigatórias nos veículos que possuam garantia contratual. 
Vale salientar que foi necessário alterar a modalidade do processo licitatório, tendo em vista 
que o fabricante não apresentou atestado de exclusividade em favor da concessionária mais 
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próxima da sede da Funasa, emitido pelo órgão de registro do comércio. Atualmente, a 
Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina já possui contrato específico para 
efetuar as revisões obrigatórias, a saber: 11/2012.  
  
Síntese dos resultados obtidos 
Atualmente, a Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina já possui contrato 
específico para efetuar as revisões obrigatórias, a saber: 11/2012.    
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram à adoção de 
providências pelo gestor 
 A falta de servidores na atividade meio é ponto de estrangulamento na execução das rotinas 
administrativas, principalmente no que diz respeito a realização de processos licitatórios e 
acompanhamento dos contratos vigentes.     

 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde
m 

Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

    09 OS - 201203692 6.1.2.2 OS - 201108836 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina 255024 
Descrição da Recomendação: 
Justificar, nos processos de pagamento de peças para veículos em garantia, a motivação para o 
desgaste prematuro da(s) peça(s) ou quebras, se for o caso acionando o motorista/empresa 
responsável pelo mau uso do veículo. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina          255024 
Síntese da providência adotada:  
Visando atender a Recomendação, a Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina 
documentará nos processos de pagamento os motivos que acarretaram o desgaste prematuro de 
peças em garantia, bem como, se for o caso, apurará a responsabilidade do causador do dano. 
Até o presente momento nenhuma peça em garantia necessitou ser reparada e/ou substituída no 
que se refere ao contrato nº 11/2012 (revisão obrigatória), sendo que ainda aguardamos a 
homologação do processo licitatório referente a manutenção preventiva e corretiva dos 
veículos, com aquisição de peças (Pregão 02/2013).     
Síntese dos resultados obtidos 
A  Superintendência da Funasa em Santa Catarina passará a documentar, nos processos de 
pagamento, os motivos que acarretaram o desgaste prematuro de peças em garantia, bem como, 
se for o caso, apurará a responsabilidade do causador do dano. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram à adoção de 
providências pelo gestor 
 A falta de servidores na atividade meio é ponto de estrangulamento na execução das rotinas 
administrativas, principalmente no que diz respeito a realização de processos licitatórios e 
acompanhamento dos contratos vigentes.     
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Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde
m 

Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

    10 OS - 201203692 6.1.2.3 OS - 201108836 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina 255024 
Descrição da Recomendação: 
Apurar responsabilidades em relação ao fato apontado. Providenciar e apurar os prejuízos 
envolvidos e o devido ressarcimento ao erário pelo(s) responsável(is) por tais prejuízos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina          255024 
Síntese da providência adotada:  
Por falta de pessoal, não houve possibilidade da Superintendência da Funasa em Santa Catarina 
esclarecer, no prazo disponibilizado pela CGU, as constatações apontadas no Relatório 
Preliminar de Auditoria Anual de Contas do Exercício de 2011. A deficiência de força de 
trabalho da Superintendência da Funasa em Santa Catarina, aliás, é de conhecimento da CGU, 
tanto que é apontado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, mais de uma vez, que 
diversos serviços são centralizados em um único servidor, como de fato ocorreu. 
Todavia, através do ofício nº 0880/Gab/Suest/SC, de 21/06/2012, conquanto apresentado de 
forma extemporânea, foram esclarecidos e enviados os documentos comprobatórios da 
necessidade e da efetiva prestação dos serviços de manutenção de veículos pagos, assim como 
das inconsistências apontadas entre as informações constantes das Notas Fiscais e dos Boletins 
Diários de Tráfego (BDT), sem que tenha havido manifestação por parte da CGU. 
Cabe esclarecer, ainda, que a causa das inconsistências apontadas na presente constatação 
(6.1.2.3), que é a insuficiência de controles da Instituição sobre a necessidade e efetividade dos 
serviços de manutenção de veículos pagos, serão reformuladas, através da revisão dos controles 
internos e fiscalização dos serviços de manutenção de veículos da Funasa/SC, com vistas à 
obtenção de melhoria e aprimoramento quanto à forma de comprovar a real necessidade e a 
efetiva prestação de serviços (constatação 6.1.2.1).  De igual maneira, a Superintendência da 
Funasa em Santa Catarina passará a documentar, nos processos de pagamento, os motivos que 
acarretaram o desgaste prematuro de peças em garantia, bem como, se for o caso, apurará a 
responsabilidade do causador do dano, conforme constatação 6.1.2.2. 
Dessa forma, considerando as informações prestadas no ofício nº 0880/Gab/Suest/SC, embora 
apresentado fora do prazo estabelecido e não analisado pela CGU, consideramos que restam 
esclarecidos e comprovados a necessidade e a efetiva prestação dos serviços de manutenção de 
veículos pagos, assim como as inconsistências apontadas entre as informações constantes nas 
Notas Fiscais e dos Boletins Diários de Tráfego (BDT). 
Diante do que foi exposto, solicita-se, por conseguinte, a especial atenção de Vossas Senhorias 
quanto ao conteúdo constante no citado Ofício que, no entendimento da Funasa/SC, deveria 
necessariamente ser analisado pela CGU.    
Síntese dos resultados obtidos 
 Revisão dos controles internos e fiscalização dos serviços de manutenção de veículos da 
Funasa/SC, com vistas à obtenção de melhoria e aprimoramento quanto à forma de comprovar 
a real necessidade e a efetiva prestação de serviços.  
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram à adoção de 
providências pelo gestor 
 O envio tardio das informações exigidas no Relatório Preliminar da CGU decorre da falta de 
servidores na atividade meio, acarretando estrangulamento na execução das rotinas 
administrativas, principalmente no que diz respeito a realização de processos licitatórios e 
acompanhamento dos contratos vigentes.  Todavia, a recomendação foi considerada como 
atendida, mas será novamente revista por conta da recomendação 6.1.2.4 

 
 
 

10.1.4 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do 
Exercício 

 
 

QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM 
PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde
m 

Identificação do Relatório de 
Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

    01 OS - 201203692 6.1.2.4 OS - 201108836 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina 255024 
Descrição da Recomendação: 
Apurar responsabilidade em relação ao fato apontado. Providenciar e apurar os prejuízos 
envolvidos e o devido ressarcimento ao erário pelos responsável(is) por tais prejuízos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Superintendência de Santa Catarina          255024 
Síntese da providência adotada:  
O processo nº 25295.000.396/2011-19 será encaminhado à Procuradoria Jurídica para análise 
quanto à situação apontada pela CGU, já que a Superintendência da Funasa em Santa Catarina 
entende que está justificada a aquisição de acessórios com base no contrato vigente na época, 
enquanto a Auditoria considera que se fazia necessário a abertura de procedimento licitatório 
próprio. 
A consolidação dos contratos de manutenção corretiva e preventiva de veículos, como a 
aquisição de peças e acessórios automotivos ocorreu, dentre outros motivos, pela escassez de 
servidores da Superintendência da Funasa em Santa Catarina para realizar e fiscalizar múltiplos 
procedimentos.  Aliás, a deficiência de força de trabalho da Superintendência da Funasa em 
Santa Catarina é de conhecimento da CGU, tanto que é apontado no Relatório de Auditoria 
Anual de Contas que diversos serviços foram centralizados em um único servidor, como de fato 
tem acontecido. 
Não é demais ressaltar que os acessórios foram adquiridos de forma única, por veículo, e não 
parcelada, com o objetivo de propiciar segurança no atendimento da população indígena, 
composta em via de regra, por crianças, idosos, gestantes e enfermos, por se tratar de transporte 
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relativo á saúde indígena, que era atribuição da Funasa. 
Por outro lado, a cotação de preços informada pela CGU não deveria ser utilizada como 
parâmetro de comparativos de preços, pois, salvo melhor juízo, este tipo de cotação deve 
necessariamente ser obtida de empresa cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF. 
Cabe ressaltar que a Superintendência da Funasa em Santa Catarina somente pode contratar 
empresas que possuam tal certificação. Aliás, são poucas as empresas do ramo de acessórios 
automotivos que possuem SICAF, por exigir maior controle e organização administrativa e 
financeira. 
Assim, é inviável efetuar o comparativo de orçamentos de empresas que não atendam as 
mesmas condições exigidas para que seja efetivada contratação com a Administração Pública.  
Neste caso a divergência reside no fato de que os técnicos da CGU tomaram como base os 
preços de empresa que não possui SICAF.  É conhecimento geral que esse tipo de empresa 
pratica preços inferiores, quando comparadas a empresas cadastradas e que fornecem peças à 
Administração Pública.     
Síntese dos resultados obtidos 
O envio do processo à Procuradoria Federal para análise da situação não foi atendida conforme 
previsto no plano de providência, haja vista que o envio à Procuradoria exige prévia análise dos 
itens questionados pela CGU, com prévio planilhamento de preços e pagamentos, não 
realizados até o momento por falta de servidores frente a demanda de trabalho.  
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram à adoção de 
providências pelo gestor 
 Divergência de entendimento entre os técnicos da Funasa Suest/Sc e os técnicos da CGU. Por 
outro lado, o envio do processo à Procuradoria Federal para obtenção de orientação e parecer é 
devida pela falta de servidores na atividade meio, que, aliás, é conhecimento da CGU e 
Auditoria Interna. A falta de um Procurador Federal lotado na Suest/SC também não contribui 
para que os problemas sejam solucionados de forma rápida. 

 
 
 
 

10.2 Informações Sobre a Atuação da Unidade de Auditoria Interna 
 
A responsabilidade pela atuação da Unidade de Auditoria Interna é da Unidade Central da Funasa, 
cabendo às Superintendências Estaduais o cumprimento de deliberações emanadas. 
 
 
 

10.3 Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93 
 
 

10.3.1 Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 
8.730/93 
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QUADRO A.10.5 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E 
SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR 

Detentores de Cargos e 
Funções Obrigados a 

Entregar a DBR  

Situação em Relação às 
Exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 

Posse ou Início 
do Exercício 

de Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício de 

Cargo, 
Emprego ou 

Função 

Final do 
Exercício 

Financeiro 

Autoridades 
(Incisos I a VI do art. 1º da Lei 

nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 
Entregaram a DBR 0 0 0 
Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Cargos Eletivos 
Obrigados a entregar a DBR 0 0 0 
Entregaram a DBR 0 0 0 
Não cumpriram a obrigação 0 0 0 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função de 
Confiança ou em comissão) 

Obrigados a entregar a DBR 1 1 2 
Entregaram a DBR 0 1 1 

Não cumpriram a obrigação 0 0 0 
Fonte: Sereh 

 
Justificativa: 
               Todos os servidores desta Superintendência Estadual apresentaram com base no Art.13 
da Lei 8429 de 1992, e no Art. 1º da Lei 8730/93, autorizando o TCU a ter acesso aos dados de 
bens e rendas exigidos nas mencionadas leis acima citadas. 
               Quanto aos quantitativos indicados no quadro A.10.5 – “Obrigados a entregar a DBR” 
trata-se de servidores exonerados e nomeados para exercer cargos comissionados no exercício de 
2012. 
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10.4 Modelo de Declaração de Atualização de Dados no SIASG e SICONV 
 
QUADRO A.10.6 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 
DADOS NO SIASG E SICONV 
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Parte A, item 11, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 
 

11. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 

11.1 Informações Sobre a Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos 
pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
 

11.1.1 Depreciação, Amortização, Exaustão e Mensuração de Ativos e 
Passivos 

 

11.2 Declaração do Contador Atestando a Conformidade das 
Demonstrações Contábeis 

 

11.2.1 Declaração Plena 
 

QUADRO A.11.1 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 
EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA. 

 
 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 
Denominação completa (UJ) Código da UG 

  
 

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as 
Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e 

pela Norma Brasileira  
e Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos 

ao exercício de 2012, refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade 
jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

 
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

 
Local  Data  
Contador Responsável  CRC nº  

 
 

 
 

 
 

 NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA 
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11.2.2 Declaração com Ressalva 
 
 
 

QUADRO A.11.2 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 
EXERCÍCIO NÃO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA. 
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11.3 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 
4.320/1964 e pela NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008 

  
 
 

 

 
 

11.6 Parecer da Auditoria Independente 
 

 

 

Parte A, item 12, do Anexo II da DN TCU n.º 119, DE 18/1/2012. 
 

 

12. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 
 

 

12.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela UJ 

 
O ano de 2012 foi marcado pelo aumento significativo das demandas e limitações. 

Entretanto, na gestão deste exercício foi possível verificar diversos êxitos alcançados por essa 
Superintendência, mesmo tendo que enfrentar certas dificuldades próprias das atividades ligadas à 
execução de políticas públicas e, principalmente, pelo reduzido quadro de servidores qualificados 
para execução das atividades. 
 As atividades da Superintendência se desenvolveram atendendo as definições pactuadas e 
definidas na ferramenta tecnológica de Gestão,  MSproject, adotada pela Fundação Nacional de 
Saúde – Funasa como aplicativo voltado para o gerenciamento de projetos, onde se pode planejar, 
implementar e acompanhar as ações. 
 A definição das metas e seus programas foram obtidas através de reunião de Diretora da 
Presidência da Funasa, que identificou os conjuntos de ações e tarefas, registrado-as no MS 
Project.  
 Coube a Superintendência o desenvolvimento das ações e sub-ações então definidas. 
Assim sendo, a SUETS-SC por meio das unidades que compõem a sua estrutura organizacional, 
colocou em prática estratégias para o desenvolvimento dessas atividades. 
 Na área de Engenharia de Saúde Pública as metas foram quase todas cumpridas. Fatores 
como morosidade nas soluções das dependências dos convenientes e compromitentes; o grande 
volume de trabalho na Diesp aliada ao quadro reduzido de técnicos, foram impeditivos no 
cumprimento em 100% das metas planejadas. 

“NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA” 
 

“NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA” 
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A re-análise de projetos também contribuiu para o não cumprimento em 100% por 
necessitar de mais tempo a nova análise. 

O número baixo de técnicos diante do grande volume de trabalhos, não permite que 
tenhamos tempo disponível para o acompanhamento das obras, principalmente no inicio das 
mesmas, para a orientação aos municípios de detalhes, prioridades, procedimentos para o bom 
andamento das obras. Também falta tempo para atendimento dos técnicos das Prefeituras para 
melhor detalhamento de pendências dos projetos. 

O Serviço de Saúde Ambiental – Sesam, em 2012 ainda em fase de estruturação, atuou de 
acordo com suas atribuições institucionais desenvolvendo ações relativas ao Controle de 
Qualidade da Água, Educação em Saúde Ambiental, acompanhamento de projetos de Planos 
Municipais de Saneamento Básico e Cooperação Técnica. Destaca-se que as atividades 
desenvolvidas por este Serviço tiveram como objetivo a melhoria da Saúde Ambiental dos 
municípios, através de uma continua relação entre o Sesam e os municípios atendidos pela Funasa.  

As ações ocorreram através de diversas estratégias, sendo desenvolvida nas dependências 
da Suest, como na análise e emissão de parecer técnico, realização de oficinas temáticas, 
deslocamentos pelo Estado, como nas supervisões in loco.  

Uma parte das atividades desenvolvidas no exercício visou à estruturação do Programa de 
Controle da Qualidade da Água, destaca-se a capacitação ministrada aos municípios, órgãos 
estaduais e federais e o desenvolvimento de filtros alternativos para tratamento de água, 
confeccionados de maneira sustentável e econômica para remoção de flúor, ferro e manganês. 
Outra importante ação realizada pelo setor foi o apoio aos Consórcios Intermunicipais de 
Saneamento - CISAM-Meio Oeste e CISAM-SUL, para aquisição de Laboratórios Móveis de 
Controle de Qualidade de Água e kits para análise da qualidade da água que serão distribuídos 
entre os 31 municípios consorciados.  

A Seção de Educação em Saúde apoiou 50 municípios na elaboração de projetos de 
Educação e Saúde e Mobilização Social. Os municípios foram apoiados principalmente, através da 
emissão de pareceres técnicos, supervisões in loco e capacitações dos servidores municipais.  

Além das ações pertinentes as respectivas áreas os técnicos da Saduc e do Programa do 
Controle da Qualidade da Água duas oficinas para elaboração do Plano Municipal de Saneamento 
Básico, sendo atendidos 12 municípios. Ficou sob responsabilidade do Sesam a celebração e o 
acompanhamento de 16 Termos de Cooperação Técnica, visando desenvolver modelos de gestão, 
planejamento e monitoramento dos serviços municipais de saneamento básico (água, esgotamento 
sanitário e resíduos sólidos).  

Para aquisição da Unidade Móvel de Controle da Qualidade da Água foi elaborado por 
parte da superintendência o PBS e o Termo de Referência e enviado à presidência para compra 
centralizada. O Laboratório para análise de qualidade da água está em fase de implementação.  
 Em relação ao Serviço de Convênios, especificamente quanto ao Setor de Habilitação e 
Celebração, mais uma vez faz-se importante mencionar que a falta de Procuradoria junto a esta 
SUEST/SC ainda consiste em fator limitante à celeridade de nossas atividades, uma vez que o 
Procurador que atualmente nos presta assessoria jurídica divide essa atividade junto à FUNASA 
com sua demanda de trabalho já existente junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, órgão no qual está lotado. 

Quanto ao Setor de Prestação de Contas, também integrante do Serviço de Convênios, cabe 
ressaltar que, apesar de a única servidora analista de Prestação de Contas lotada no setor no ano de 
2012 apresentar uma boa produtividade, o reduzido quadro de servidores para o desempenho desta 
atividade contribui para um aumento no passivo existente de Prestação de Contas a serem 
analisadas. Como solução, além da lotação, a partir de novembro de 2012, de mais uma servidora 
para auxiliar nas análises, buscar-se-á, junto à Coordenadoria Geral de Convênios e/ou outras 
Superintendências Estaduais, o apoio de força-tarefa, com o objetivo de redução do referido 
passivo. 
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 Na execução das ações administrativas, também como na área de recursos humanos, estas 
são desenvolvidas dentro da sua especificidade, seguindo a legislação vigente, e as orientações 
definidas pelo Governo Federal. Todavia, em razão do  quantitativo insuficiente de pessoal 
capacitado e com perfil para exercer as atividades na área de compras, licitações e contratos, 
aliado à ausência de Procuradoria Jurídica lotada no órgão, uma vez que contamos com o apoio do 
Procurador da Superintendência Estadual da Funasa de Porto Alegre/RS, foram executadas apenas 
as rotinas essenciais, bem como promovidos os procedimentos licitatórios indispensáveis a 
manutenção da Superintendência. 
 
 Conclui-se que o desempenho das atividades realizadas por esta Superintendência Estadual 
em Santa Catarina, em 2012, conforme exposto no presente Relatório de Gestão, ficou 
parcialmente prejudicada em algumas ações em virtude do quantitativo de servidores, bem como 
da falta de qualificação.  
 

Não se deve perder de vista que o fato da Procuradoria Federal estar situada em outro 
Estado não propicia a melhor forma de obtenção de orientação jurídica, acarretando o desperdício 
de tempo na tramitação dos processos, mas, também no refazimento de diversos procedimentos 
e/ou atos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



















































































MISSÃO

Promover a saúde pública e a inclusão social por meio de ações 
de saneamento e saúde ambiental.
 
VISÃO DE FUTURO

Até 2030, a Funasa, integrante do SUS, será uma instituição de 
referência nacional e internacional nas ações de saneamento e 
saúde ambiental, contribuindo com as metas de universalização 
do saneamento no Brasil.
 
VALORES
   
Ética;
Eqüidade;
Transparência;
Eficiência, Eficácia e Efetividade;
Valorização dos servidores;
Compromisso socioambiental.FU
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