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INTRODUÇÃO 

   
O Relatório de Gestão apresentado refere-se ao exercício de 2010 e diz respeito às subações 

de competência da Superintendência Estadual do Pará - Suest-Pa - da Fundação Nacional de Saúde 
- Funasa, órgão vinculado ao Ministério da Saúde.   

Tem como objetivo prestar contas de suas atividades através da exposição de 24 itens, 
informando que alguns destes itens não se aplicam a esta Unidade Jurisdicionada, conforme segue 
abaixo: 

 

17.  Informações sobre composição acionária  

 

18.  Informações sobre fundos partidários 

 

19.  Informações sobre fundos constitucionais 

 

20.  Indicadores de empenho do ifes 

 

21.  Análise de situação financeira   

 

22.  Remuneração para administradores de empresas públicas 

 

23.  Contratações de consultores na modalidade “produto” 

 

24.  Informações a respeito da desimobilização de ativos imobiliários  

Além destes itens, informa-se que os subitens, abaixo relacionados não se aplicam a Suest-
Pa uma vez que esta não faz transferências a outros Órgãos ou Unidades.  

6.1. Caracterização dos Instrumentos de Transferências Vigentes no exercício de referência; 
     6.2. Resumo dos Instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios;  

6.3. Resumo dos instrumentos de Transferência que vigerão em 2011 e exercícios seguintes.  
Informa-se também que em relação ao item 12 - Gestão de TI a Suest - Pa não tem uma 

estrutura formal de Tecnologia da Informação. Esta responsabilidade é de competência da 
Presidência da Funasa.   

Em relação ao item 14 - Renúncia Tributária a Suest- Pa não executa renúncia tributária, 
pois a gestão orçamentária e financeira é de responsabilidade da Presidência da Funasa. 

Para elaborar o presente Relatório a Suest-Pa utilizou o Plano Operacional bem como  o seu 
monitoramento, realizado através do Sistema de Planejamento, Orçamento e Monitoramento de 
Ações do SUS- Plamsus. Utilizou ainda como base o documento referente ao Balanço de Governo 
da Suest-Pa no período 2003-2010.  

    A Suest- Pa durante o exercício de 2010, teve como as suas principais realizações a execução 
de suas atividades finalísticas, Saneamento Ambiental e Saúde Indígena, esta última estará sob 
responsabilidade  da Funasa até 19.04.2011, conforme estabelece o Decreto 7.366, de 19 de outubro 
de 2010, no qual é instituída a nova estrutura para o Ministério da Saúde, criando a Secretaria 
Especial de Saúde Indígena - Sesai, retirando da Funasa a competência de promover a saúde 
indígena, mas, assegurando em seu artigo 6º, parágrafo 1º que a Funasa terá que garantir apoio  
técnico-administrativo durante o processo de transição, por um período de 180 dias. 

    O Saneamento Ambiental, em sua área finalística, é executado pela Divisão de Engenharia 
de Saúde Pública/ Diesp da Suest- Pa e em algumas subações pela Equipe de Educação em Saúde, 
que com o advento dos Decretos 7.366/2010 e 7.335/2010 passou a fazer parte da nova estrutura do 
Serviço de Saúde Ambiental - Sesam, , vide Organograma da Suest Pará, anexo I.  

    Em relação aos resultados alcançados no saneamento ambiental a Suest-Pa conseguiu atingir 
51% das metas estabelecidas nas 13 subações, tendo superado 37,5% das metas alcançadas.  

Quanto à Saúde Indígena, braço da missão institucional que foi transferida para a Sesai, é 
desenvolvida pelos quatro Dsei - Distritos Sanitários Especiais Indígenas - no âmbito da Suest-Pa: 
Dsei Altamira, Dsei Guatoc, Dsei Kayapó e Dsei Tapajós que, através de 13 subações que cada um 
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precisou operacionalizar para efetivar o atendimento a população indígena. No conjunto alcançaram 
52,4% das metas estabelecidas  

A gestão da área meio foi desenvolvida pela Suest-Pa no sentido de dar suporte a suas áreas 
finalísticas dando condições físicas e administrativas para que as subações fossem desenvolvidas da 
melhor forma possível. Além disso, a Suest operacionalizou melhorias no ambiente de trabalho - 
Subação 40877 da Ação 2000, do programa 0750 - Apoio Administrativo, da PPA, que compõe o 
Plano Operacional 2010.   

Buscando garantir que estas metas fossem cumpridas a Suest viabilizou em 2010 melhorias 
nas instalações do prédio da sede da Funasa no Pará quanto ao almoxarifado, arquivo permanente e 
a instalação de um elevador visando facilitar o acesso de portadores de necessidades especiais.   

Estas atividades foram desenvolvidas com esforço considerando que se enfrentou algumas 
dificuldades como a falta de pessoal qualificado e comprometido com a missão institucional, a 
mudança em parte da missão institucional, a transferência de várias atribuições do nível central em 
relação aos convênios e o teto orçamentário definido pelo nível central que inviabilizou algumas 
atividades programadas.  

A Suest-Pa, durante o exercício de 2011, pretende dar continuidade as subações que 
compõem as suas áreas finalísticas: Saneamento Ambiental e Saúde Ambiental.  Em relação ao 
primeiro há a proposta de realizar análises, visitas técnicas em relação aos projetos do PAC para o 
presente exercício e de exercícios anteriores em relação a sistemas de abastecimentos de água de 
esgotamento sanitário, melhorias sanitárias domiciliares, resíduos sólidos e controle e qualidade da 
água. Bem como, dar continuidade ao fomento de elaboração do Plano Municipal de Saneamento 
Básico.   

A área de Saúde Ambiental atuará em relação ao controle de qualidade da água e em relação 
aos projetos do exercício de 2011 e de exercícios anteriores quanto à implantação e implementação 
de ações de educação em saúde.  

A Suest deverá cumprir o que determina o Decreto 7.336 de 19.10.2010, ou seja, dar suporte 
a área de Saúde Indígena através do apoio aos Dsei na execução das subações até 19.04.2011.  

A área de gestão da Suest pretende garantir a capacitação de seus servidores com o objetivo 
de manter ou melhorar o desempenho destes buscando ainda a melhoria da qualidade de vida 
através da implementação do programa de qualidade de vida no trabalho iniciado no exercício de 
2010. Aliado a isso se propõe dar continuidade a execução das medidas corretivas identificadas no 
laudo ambiental da Suest.  E, iniciar o 1º ciclo de avaliação referente à Avaliação de Desempenho 
Institucional /Individual da Funasa, conforme determina Portaria Funasa 1744 de 15.09.2010.                     
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1. 1. INFORMAÇÕES SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONDA 

 
1.1.  Identificação da Unidade Jurisdicionada – Relatório de Gestão Individual   

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Saúde   Código SIORG: 2207 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Superintendência Estadual do Pará da Fundação Nacional de Saúde. 

Denominação Abreviada: Funasa / Suest - Pará 

Código SIORG: 007482 CÓDIGO LOA: Não se aplica Código SIAFI: 255014 

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Fundação do Poder Executivo 

Principal Atividade: Promoção de Programas de Saúde; Federal, 
Estadual e Municipal. 

Código CNAE – 8412-4/00 

Telefone /Fax de contato: (91) 3202-3710 (91) 3202-3753 (91) 3202-3773 

Endereço Eletrônico: corepa.gab@funasa.gov.br/ corepa.asplan@funasa.gov.br

 

Página da Internet:  http://www.funasa.gov.br 

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

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de Criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

Instituída pela Lei n.º 8.029, de 12 de abril de 1990, pelo Decreto n.º 100, de 16 de abril de 1991. 
Missão Institucional alterada pelo Decreto 7.335, de 19.10.2010 que também aprova o Estatuto e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da FUNASA.  

Outras Normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 

Manuais e Publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada  

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI  Nome 

  

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada  

Código SIAFI Nome 

  

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

  

http://www.funasa.gov.br
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1.2. Qualificação da Superintendência Estadual   

Nome do Superintendente Estadual Florivaldo Vieira Martins 
População do Estado * 7.588.078 
Nº. de Municípios abrangidos pela Suest/Pa 143 (100% do total de municípios) 
População Indígena do Estado 29.916** 
* Primeiros resultados do Censo 2010 – Sítio eletrônico IBGE// **: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009. 

 

1.3. Qualificação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas - Dsei  

Nome do Dsei Distrito Sanitário Especial Indígena Altamira 
População Indígena abrangida pelo Dsei 2.603 indígenas 
Número de Pólos-Base 1 
Número de Casai 1 
Número de Aldeias 18 
Etnias Indígenas 10 
Fonte: Balanço de Governo Suest-Pa 2003-2010/Dsei Altamira – 31.12.2010 

 

Nome do Dsei Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá-Tocantins - Guatoc 
População Indígena abrangida pelo Dsei 7.141 indígenas 
Número de Pólos-Base 8 
Número de Casai 5 
Número de Aldeias 67 
Etnias Indígenas 34 
Fonte: Balanço de Governo Suest-Pa 2003-2010/Dsei Guatoc/ 27.12.10 

 

Nome do Dsei Distrito Sanitário Especial Indígena Kayapó 

População Indígena abrangida pelo Dsei 4.500 indígenas 

Número de Pólos-Base 4 
Número de Casai 6 
Número de Aldeias 42 
Etnias Indígenas 1 
Fonte: Balanço de Governo Suest-Pa 2003-2010/Dsei Kayapó/ 12.02.2010  

  

Nome do Dsei Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós 
População Indígena abrangida pelo Dsei 9.151 indígenas 
Número de Pólos-Base
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Número de Casai

 

3

 

Número de Aldeias 110 
Etnias Indígenas 6 
Fonte: Balanço de Governo Suest-Pa 2003-2010/Dsei Tapajós  
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1. 2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E   
    FINANCEIRA DA UNIDADE 

 
2.1 Responsabilidades institucionais da unidade   

A partir do processo de estruturação e implementação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito 
do Sistema Único de Saúde (SUS), a Fundação Nacional de Saúde assumiu, no período de 1999 a 2010, a 
responsabilidade de operacionalização das ações de saúde para os povos indígenas, promovendo uma ampla e profunda 
estruturação institucional para dar conta de tamanho desafio.   

No entanto, o exercício de 2010 foi notoriamente marcado por profundas mudanças institucionais nessa área, 
com a publicação do Decreto nº 7.336, de 19 de outubro de 2010, que cria a Secretaria Especial de Saúde Indígena 
(SESAI) e transfere a gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, competência até então da Funasa, para o 
Ministério da Saúde.   

Cabe a Funasa, no período de transição de 180 dias, assegurar todo o apoio administrativo necessário, para que 
não ocorra prejuízo das ações e dos serviços prestados aos povos indígenas. 

Além do Decreto 7.366 foi instituído também o Decreto nº 7.335, de mesma data, aprovando o Estatuto e o 
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da FUNASA. Neste Decreto, em seu 
Anexo I, artigo 2º ficou estabelecido que à Funasa compete fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle 
de doenças e formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações estabelecidas 
pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. 

A inclusão social continua sendo o foco norteador do processo através de ações que objetivam a prevenção e 
controle de doenças ocasionadas pela ausência ou inadequação de saneamento básico em municípios com população de 
até 50 mil habitantes e áreas de interesse especial como assentamentos, remanescentes de quilombos e reservas 
extrativistas.  

Como Unidade Descentralizada da Funasa o papel da Superintendência Estadual do Pará – Suest Pará - compete 
“... supervisionar e desenvolver as atividades da FUNASA, nas suas respectivas áreas de atuação”. 

A área de Saneamento Ambiental é desenvolvida pela Diesp/ Divisão de Engenharia de Saúde Pública que tem por 
objetivo coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar as suas atividades no âmbito da Suest através de, entre outras 
atividades, apoio técnico á programas e ações de saneamento desenvolvidas por órgãos municipais e estaduais; 
acompanhar e supervisionar obras realizadas com transferências de recursos da Funasa. Estas ações atingem tanto 
comunidades indígenas, por período determinado, quanto não-indígenas e quilombolas.  

Em 2010 as ações foram desenvolvidas em municípios com população de até 50.000 habitantes (Censo 2000) e 
de acordo com critérios sociais, epidemiológicos e sanitários (Portaria 727/2007 de 24.07.2007), voltadas para o 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC estabelecido pelo governo federal. Para a composição deste relatório, 
quanto a área de Saneamento Ambiental continuamos utilizando 08 indicadores de desempenho, tais como: percentual 
de execução física de obras de abastecimento de água com recursos do PAC; percentual de execução física de obras de 
esgotamento sanitário com recursos do PAC; percentual de aldeias com sistema de abastecimento de água implantado 
com recursos do PAC; percentual de aldeias com tratamento de água implantado com recursos do PAC; percentual de 
sistemas de abastecimento de água, em aldeias, com monitoramento da qualidade da água; Percentual de comunidades 
remanescentes de quilombo com sistema de abastecimento de água implantado com recursos do PAC; percentual de 
domicílios com Melhorias Sanitárias Domiciliares implantadas com recursos do PAC e percentual de domicílios com 
melhoria habitacional para o controle da doença de Chagas.                 
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2.2 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais   

          O ano de 2010 foi um exercício de mudanças que trouxeram alterações para a estrutura da Funasa. Sua 
configuração mudou. Embora se tenha a responsabilidade em garantir apoio à área de Saúde Indígena, com prazo 
determinado, as perspectivas mudaram.   

A prestação de assistência à saúde das populações indígenas assistidas pelos quatro Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas, através das ações pactuadas no Plano Operacional no sentido de alcançar resultados de impacto 
positivo na saúde dos povos atendidos pelos Dseis da Abrangência da Suest, fazem parte deste relatório.   

Nesta área a Suest Pará está contida dentro do programa 0150 - Proteção e Promoção dos Povos Indígenas, que  
se desenvolve mediante duas ações operacionalizadas pelos Dseis através de subações: ação 6140 - Vigilância 
Alimentar e Nutricional e ação 8743 - Promoção, Vigilância, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena. A primeira 
tem apenas uma subação enquanto que a segunda tem 12 subações, que serão apresentadas nos itens a seguir.  

Estas subações estão sendo monitoradas pela Suest-Pará  diretamente no Plamsus – Sistema de Planejamento, 
Orçamento e Monitoramento das Ações do SUS - desde setembro de 2009 e trouxe facilidade ao processo de elaboração 
do Relatório de Gestão.  

Faz parte das estratégias adotadas pela Funasa para desenvolver estas subações a transferências de recursos 
financeiros mediante convênios junto a Prefeituras Municipais e Organizações Não Governamentais que sofreu 
modificação com o estabelecimento da Portaria Funasa nº 293, de 27.04.2008. Atualmente está assim configurada: Dsei 
Altamira mantêm 01 Convênio (Prefeitura Municipal); Dsei Guatoc – 05 convênios (03 com Prefeitura Municipal e 02 
com Organizações não Governamentais); Dsei Kayapó – 01 (organização não Governamental); e Dsei Tapajós está 
atuando de forma direta. Através dessa estratégia os Dsei conseguem fazer a gestão de suas ações, haja vista que 
conseguem  dispor de recursos humanos contratados mediante os citados convênios.  

Uma outra estratégia que continua sendo adotada para que a Saúde Indígena seja executada refere-se ao seu 
financiamento através do Fator de Incentivo da Atenção Básica (IAB – PI) Incentivo da Atenção Especializada aos 
Povos Indígenas (IAE – PI) que atualmente é regulamentado pela Portaria Ministerial nº 2656 de 17.10.2007 23.06.06.   
A Saúde Indígena é financiada também pela Seguridade Social que, no caso do Pará, até outubro/2010 foi administrado 
pela Suest-Pa. Este recurso era descentralizado pela Funasa/ Presidência.  

A Suest continuará apoiando as ações de Saúde Indígena até 19.04.2011, conforme estabelece Art. 6º do 
Decreto Nº 7.336. 

Quanto à área de Saneamento Ambiental a Suest Pará através de sua Divisão de Engenharia de Saúde Pública, 
embora com muitas dificuldades, tem conseguido avançar através de atividades imprescindíveis ao processo de 
aprovação de projetos, que são, além da própria análise em si, de visitas técnicas e após aprovação e liberação de 
recurso visitas de acompanhamento e elaboração de parecer. Para desenvolver estas atividades é necessário dispor de 
recursos financeiros consideráveis para custear locomoção e estadia dos técnicos e pessoal de apoio. Durante o ano de 
2010 não houve problema de grande importância em relação aos recursos logísticos, houve condições razoáveis 
garantindo agilidade e qualidade ao trabalho. Observa-se isso nos resultados apresentados pelas subações dos programas 
desta área.     

São 04 programas que fazem parte desta área, como: Programa 0122 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto, 
1287 – Saneamento Rural, 1138 – Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial e 8007 – Resíduos 
Sólidos. Estes programas estão distribuídos em 13 subações, no nível da Suest.   

O fator recursos humanos continua sendo um aspecto delicado no processo de execução das subações, 
especialmente na saúde indígena. O trabalho nesta área é especializado por conta da diversidade cultural e o mercado de 
trabalho ainda não oferece capacitação para os profissionais que irão atuar nesta área. Muitos se preparam atuando. De 
certa forma é bom, mas há inconvenientes, muitos trabalhadores não se adaptam e passa a ocorrer a rotatividade.  

Em relação a saneamento ambiental a situação melhorou, houve investimento nesta área. A Suest – Pará conta 
um número razoável de técnicos na área de engenharia, no entanto ainda não é o suficiente para fazer o enfrentamento 
as ações em execução, haja vista que a Funasa faz transferência de recursos para quase todos os municípios e quando a 
transferência não é feita diretamente com o município é realizada com o Estado. Este apoio atinge cerca de 81% dos 
municípios paraenses. 

Além das duas áreas finalísticas apresentadas anteriormente, temos a área de Gestão na qual foram propostas 
subações com o objetivo de garantir um melhor atendimento aos direitos da força de trabalho da Suest–Pará e, 
consequentemente, melhorar o seu desempenho profissional. Para desenvolver as subações propostas a Suest contou 
com 474 servidores durante o exercício de 2010, excluindo aqueles que atuaram na área indígena        
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2.3 Execução das Subações sob a responsabilidade da Suest Pará 

2.3.1. Subações da área de Saneamento Ambiental  

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 0122 Denominação: Serviços Urbanos de Água e Esgoto 
Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Ampliar o acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, 
com vistas à universalização. 
Objetivos Específicos: Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário. 
Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski - Ministério das 
Cidades 

Responsável: José Raimundo Machado dos Santos – 
Funasa  

Público Alvo: População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em 
periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte.

 

Fonte: Sigplan

 

Identificação da Ação  
Denominação: 20 AF – Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano 

Tipo de Ação: Atividade 
Finalidade: Apoiar técnica e financeiramente os responsáveis pela operação de sistema ou solução alternativa de 
abastecimento de água visando à melhoria dos procedimentos de controle da qualidade da água e o atendimento dos 
padrões de potabilidade estabelecidos na legislação vigente. Proporcionar o financiamento da implantação de unidades 
de fluoretação da água. 
Descrição: Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos envolvidos com a operação e manutenção de sistema 
ou solução alternativa de abastecimento de água; financiamento para aparelhamento e implantação de unidades 
laboratoriais e outras instalações destinadas ao controle da qualidade da água para consumo humano; desenvolvimento 
de ações de vigilância e controle de qualidade da água em áreas indígenas. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos 

Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 
Denominação: Subação 39397 – Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Analisar 07 projetos de implantação e melhoria 
de Sistemas Públicos referente ao Controle da 
Qualidade da Água para Consumo Humano, 
relativos aos pleitos 2010 

Projeto 
Analisado  07 07 100 

Analisar 02 projetos de implantação e melhoria 
de Sistemas Públicos referente ao Controle da 
Qualidade da Água para Consumo Humano, 
relativos a exercícios anteriores

 

Projeto 
Analisado 

 

Unidade 02 02 100 

Realizar 07 visitas preliminares aos projetos de 
implantação e melhorias de sistemas públicos 
referente ao Controle da Qualidade da Água 
para Consumo Humano, relativas aos pleitos 
2010 

Visita 
técnica 

preliminar 
realizada 

Unidade 07 10 142,86 

Realizar 07 visitas preliminares aos projetos de 
implantação e melhorias de sistemas públicos 
referente ao Controle da Qualidade da Água 
para Consumo Humano, relativas a exercícios 
anteriores. 

Visita 
técnica 

preliminar 
realizada  

Unidade 07 09 100 

Realizar 07 visitas de acompanhamento de 
obras de implantação e melhorias de sistemas 
públicos referente ao Controle da Qualidade da 

Visita de 
Acompan
hamento 

Unidade 07 09 128,57 
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Água para Consumo Humano, relativas a 
exercícios anteriores. 

de 
exercícios 
anteriores 
realizada 

Apoiar 07 sistemas públicos de abastecimento 
de água com a implementação de ações 
voltadas para o controle da qualidade da água 
para consumo humano 

Sistemas 
apoiados 

Unidade 07 05 71,43 

Implantar sistemas de desinfecção em 30 
aldeias indígenas

 
Aldeias 

beneficiadas
Unidade 30 26 86,67 

Fonte: Plano Operacional da Suest  Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Critica: Esta subação teve 71,4% de suas metas alcançadas por conta da melhoria na 
assistência logística oferecida para a realização da operação, incluindo aí a disponibilidade de 
suporte financeiro custeando diárias.  Em relação às metas não alcançadas o principal fator 
impeditivo diz respeito a dificuldade no processo de aquisição de equipamentos e insumos. Seria 
necessário capacitar servidores da divisão no processo de elaboração do PBS- Pedido de Bens e 
Serviços.   

Identificação da Ação  
Denominação: 10GD - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 
50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico 
(RIDE). 
Tipo de Ação: Projeto 
Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos com abastecimento público de água adequado visando à 
prevenção e ao controle de doenças e agravos. 
Descrição: Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água, 
contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede de 
distribuição e estação de tratamento, e ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 
Denominação: Subação 39195 - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em 
Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento 
Econômico (RIDE). 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 
Programad

o % 
Analisar 10 projetos de implantação 
de sistemas públicos de 
abastecimento de água, relativos aos 
pleitos 2010 

Projeto Analisado Unidade 10 10 100 

Analisar 115 projetos de 
implantação e melhoria sistemas 
públicos de abastecimento de água, 
relativos a exercícios anteriores 

Projeto Analisado Unidade 115 115 100 

Realizar 10 visitas preliminares aos 
projetos de implantação e melhoria 
dos sistemas públicos de 
abastecimento de água, relativos aos 
pleitos 2010 

Visita técnica 
preliminar 
realizada 

Unidade 10 14 140 

Realizar 59 visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação e melhoria de sistemas 
públicos de abastecimento de água, 

Visita técnica de 
acompanhamento 

realizada 
Unidade 59 126 213,56 
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relativos a exercícios anteriores 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010 

Análise Crítica: 100% das metas foram cumpridas e algumas superadas considerando a otimização 
dos recursos disponíveis, tanto materiais quanto logístico e o número de técnicos atuantes na Divisão 
de Engenharia.   

Identificação da subação 
Denominação: Subação 39457 – Construção de Poços Tubulares de Abastecimento Público de Água –Execução Direta 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Construir 50 poços tubulares  Poços construídos  Unidade 50 25 50 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Critica: Esta subação alcançou apenas 50% da meta porque as instituições parceiras 
(Prefeituras Municipais) não forneceram o material necessário para o desenvolvimento destas 
atividades. E ainda em decorrência do número de equipes que a Divisão possui para desenvolver 
esta subação.  

Identificação da Ação  
Denominação: 10GE - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 
50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico 
(RIDE). 
Tipo de Ação: Projeto 
Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de sistema público de coleta e tratamento de esgoto 
sanitário adequado visando à prevenção e o controle de doenças e agravos. 
Descrição: Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de esgotamento sanitário, 
contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede 
coletora e estação de tratamento, e ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos 

 

Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 
Denominação: Subação 39417 – Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios 
de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico 
(RIDE). 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Realizar 02 visitas técnicas 
preliminares aos projetos de 
implantação e melhoria dos sistemas 
públicos de esgotamento sanitário, 
relativos aos pleitos 2010 

Projeto Analisado Unidade 02 01 50 

Analisar 24 projetos de implantação e 
melhoria de sistemas públicos de 
esgotamento sanitário, relativos a 
exercícios anteriores 

Projeto Analisado Unidade 24 24 100 

Realizar 12 visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação e melhoria dos sistemas 
públicos de esgotamento sanitário, 

Visita técnica 
preliminar realizada 

Unidade 02 02 100 
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relativos a exercícios anteriores 
Realizar 12 visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação e melhoria dos sistemas 
públicos de esgotamento sanitário, 
relativos a exercícios anteriores 

Visita técnica de 
acompanhamento 

realizada 
Unidade 12 26 216,67 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Critica: 75% das metas desta subação foram alcançadas, uma delas superou a meta 
estabelecida e outra que não foi alcançada, considerando que não houve apresentação de projeto em 
condições de análise bem como manifestação do gestor quanto as suas dificuldades.  

Identificação da Ação  
Denominação: 20AG - Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 Habitantes. 
Tipo de Ação: Atividade 
Finalidade: Promover e apoiar, técnica e financeiramente, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias para o 
fortalecimento institucional dos modelos de gestão dos serviços públicos de saneamento ambiental de estados e 
municípios. 
Descrição: Promoção de intercâmbio com estados, municípios, entidades de ensino e pesquisa, associações e 
instituições públicas de saneamento, a partir do repasse de experiências e de recursos financeiros, visando ao 
desenvolvimento de novas tecnologias e de Programas de modelo de gestão para qualidade dos serviços de controle de 
perdas, de fomento à capacitação, de aquisição de equipamentos, de controle de qualidade da produção de água, de 
elaboração de plano diretor de saneamento, dentre outros. Esta ação busca a melhoria contínua do desempenho 
ambiental em um processo cíclico, em que os atores envolvidos revêem e avaliam, periodicamente, os sistemas de 
gestão em saneamento ambiental empregados, de modo a identificar oportunidades de melhorias. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 
Denominação: Subação 39418 – Fomento à elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Apoiar tecnicamente 03 municípios 
com a elaboração de Planos 
Municipais de Saneamento Básico 

Município 
Apoiado 

Unidade 03 03 100 

Analisar 03 planos de trabalho e 
orçamentos detalhados relativos ao 
PMSB 

Plano de 
Trabalho e 
orçamento 
detalhado 
analisado 

Unidade 03 00 00 

Participar em 12 reuniões dos Comitês 
de Coordenação de elaboração do 
PMSB em caráter orientativo

 

Participação em 
reunião 

Unidade 12 03 25 

Analisar 03 diagnósticos técnico-
participativos dos PMSB 

Diagnóstico 
analisado 

Unidade 03 00 00 

Elaborar parecer final referente aos 
demais produtos contidos no TR 

Parecer elaborado Unidade 03 00 00 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Crítica: Nesta subação apenas 20% das metas estabelecidas foram alcançadas, o 
impedimento de seu alcance está no fato de que os projetos apresentados não estão em condições de 
aprovação, muito embora tenham ocorrido reuniões com representantes municipais com o objetivo de 
orientá-los no sentido de perceberem a importância desta ação para o município, visando a 
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implantação dos Comitês Executivos e Comitê de Coordenação, implantados nos 03 municípios, e 
que têm como parte de sua missão a elaboração do Plano Municipal  de Saneamento. 

Identificação da Ação  
Denominação: 6908 - Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental 
Tipo de Ação: Atividade 
Finalidade: Assessorar gestores e técnicos em todos os níveis para o desenvolvimento de ações permanentes de 
comunicação e educação em saúde, por meio da mobilização social, visando à promoção da saúde, prevenção e 
controle de doenças e agravos, ocasionados pela falta e/ou inadequação de ações de saneamento ambiental. 
Descrição: As ações de Educação em Saúde e Mobilização Social nos projetos de saneamento ambiental financiados 
junto aos estados e municípios pela Funasa têm o sentido de fomentar, apoiar e fortalecer ações que resultem em 
efetiva melhoria na qualidade de vida da população beneficiada. A proposta é garantir que as melhorias em saneamento 
ambiental implementada nos municípios de até 50.000 habitantes, nos projetos das áreas metropolitanas e em áreas 
especiais (assentamentos, remanescentes de quilombo e áreas extrativistas) integrem-se de forma harmoniosa e 
sustentável nas comunidades, garantindo a inclusão social por intermédio do acesso das populações vulneráveis aos 
serviços a que têm direito e colaborando para a adequada e transparente aplicação dos recursos públicos nessa área, 
inclusive estimulando a parceria junto a outros projetos e programas de iniciativa governamental e não governamental. 
Com essas ações, esperam-se iniciativas nos municípios beneficiados. Para tal é necessário o assessoramento técnico 
qualificado, por intermédio das ações discriminadas a seguir: atuação junto aos gestores e técnicos em todos os níveis 
visando sensibilizá-los para a importância do desenvolvimento de atividades permanentes de Comunicação e Educação 
em Saúde; apoio técnico aos profissionais que atuam nas diversas instâncias de governo, representantes de ONGs para 
a elaboração, execução, acompanhamento e supervisão de projetos, programas e atividades educativas de caráter 
permanente; ampliação do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), financiada por recursos 
de convênio, para que se torne gerador/estimulador de outros projetos de alcance social; incentivo à integração das 
ações permanentes de Comunicação e Educação em Saúde a outros projetos sociais / comunitários visando estimular a 
participação, controle e inclusão sociais, geração de emprego e renda; fomento à organização de estruturas e equipes 
locais para o desenvolvimento de ações permanentes de Educação em Saúde; incremento ao apoio logístico e de 
recursos humanos às Assessorias de Comunicação e Educação em Saúde (ASCOM) das Coordenações Regionais da 
Funasa, por intermédio da aquisição de equipamentos e insumos, pagamento de diárias e passagens, prestação de 
serviços de terceiros por pessoas física e jurídica visando o cumprimento das ações propostas. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 
Subação: 40458 - Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 
Programad

o % 
Apoiar a implantação e/ou 
implementação de ações de Educação 
em Saúde em municípios conveniados 
com a FUNASA, contemplados com 
recursos do PAC. 

Município 
Apoiado 

Unidade 44 29 65,91 

Apoiar municípios na implantação e/ou 
implementação dos Núcleos de 
Educação em Saúde nos municípios 
atendidos com recursos da Funasa 

Município 
Apoiado 

Unidade 14 16 114,29 

Apoiar municípios conveniados com a 
Funasa para implantação e/ou 
implementação de ações de Educação 
em Saúde e Mobilização Social nos 
projetos de Saneamento (transferência 
voluntária de recursos - Convênios 

Município 
Apoiado 

Unidade 37 0 0 

Sensibilizar e apoiar técnicos e gestores 
municípios para implantação e/ou 
implementação de ações de educação 
em saúde em caráter permanente nos 

Município 
beneficiado 

Unidade 10 02 20 
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municípios conveniados com a Funasa, 
contemplados com a Funasa, 
contemplados com recursos do PAC. 
Apoiar municípios a beneficiarem as 
comunidades de áreas especiais 
(quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, 
e assentados) com ações de educação 
em saúde e mobilização social. 

Município 
beneficiado 

Unidade 02 0 0 

Apoiar tecnicamente, por meio dos 
Núcleos Intersetoriais de Cooperação 
Técnica (NICT), os municípios na 
elaboração dos Planos Municipais de 
saneamento Básico (PMSB). 

Município 
beneficiado 

Unidade  03 03 100 

Apoiar 42 municípios na implantação 
de ações educativas referentes ao 
Programa de Educação em Saúde e 
Mobilização Social (PESMS), nos 
convênios celebrados com a Funasa 
anteriores a 2006 

Município 
Apoiado 

Unidade 42 11 26,19 

     Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Critica: Das 07 metas estabelecidas apenas 14,3% foi alcançado, por conta da insuficiência 
de servidores na equipe de Educação em Saúde, bem como, limite no teto orçamentário da Suest-
Pará e ainda deficiência nos recursos logísticos como carro oficial, para deslocar equipe.  

Identificação da Ação  
Denominação: 7652 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos 
Tipo de Ação: Projeto 
Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de condições sanitárias adequadas visando à prevenção e 
controle de doenças e agravos.

 

Descrição: Melhorias Sanitárias Domiciliares são intervenções promovidas, prioritariamente, nos domicílios e 
eventualmente intervenções coletivas de pequeno porte. Inclui a construção de módulos sanitários, banheiro, privada, 
tanque séptico, sumidouro (poço absorvente), instalações de reservatório domiciliar de água, tanque de lavar roupa, 
lavatório, pia de cozinha, ligação à rede pública de água, ligação à rede pública de esgoto, dentre outras. São consideradas 
coletivas de pequeno porte, por exemplo: banheiro público, chafariz público, ramais condominiais, tanque séptico, etc. 
Pode também fomentar a implantação de oficina municipal de saneamento. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 
Denominação: Subação 39495– Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de 
Agravos 

 

Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Analisar 01 projeto de implantação de 
melhorias sanitárias domiciliares, 
relativo ao pleito de 2010 

Projeto 
Analisado 

Unidade 01 01 100 

Analisar 11 projetos de implantação de 
melhorias sanitárias domiciliares, 
relativos a exercícios anteriores 

Projeto 
Analisado 

Unidade 11 11 100 

Realizar 01 visita técnica preliminar ao 
projeto de implantação de melhorias 
sanitárias domiciliares, relativo ao pleito 
2010 

Visita 
técnica 

preliminar 
realizada 

Unidade 01 01 100 

Realizar 25 visitas de acompanhamento 
de obras de implantação de melhorias 

Visita 
técnica de 

Unidade 25 47 188 
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sanitárias domiciliares acompanha

mento 
realizada 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010 

Análise Crítica – Todas as metas foram alcançadas, uma delas foi superada em quase 100%, uma 
vez que a Equipe atuante, com um número razoável de técnicos, buscou a otimização dos recursos 
disponíveis, tanto materiais quanto logísticos. A Equipe ainda recebeu demandas espontâneas, que 
não estavam no Plano Operacional 2010, mas que precisavam ser desenvolvidas junto a outros 
parceiros.   
   

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 1138 Denominação: Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima Fluvial 
Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Evitar enchentes e erosões nas áreas urbanas 
Objetivos Específicos: Desenvolver obras de drenagem urbana em consonância com as políticas de desenvolvimento 
urbano e de uso e ocupação do solo. 
Gerente: Francisco Campos de Abreu – Ministério da 
Integração Nacional Responsável: José Raimundo dos Santos - Funasa 

Público Alvo: Populações urbanas e litorâneas residentes em municípios com áreas sujeitas à inundação periódica ou 
erosão marinha. 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da Ação  
Denominação: 3383 - Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para a Prevenção e 
Controle da Malária. 
Tipo de Ação: Projeto 
Finalidade: Implantar e melhorar os serviços de drenagem e manejo ambiental visando à prevenção e controle da 
malária, em aglomerados urbanos, em municípios localizados em área endêmica da malária com transmissão urbana 
autóctone. 
Descrição: Trata-se do desenvolvimento de ações de drenagem em aglomerados urbanos, em municípios localizados 
em área endêmica de malária com transmissão urbana autóctone. A ação contempla intervenções que visam contribuir 
para a minimização da proliferação de vetores da malária, ou seja, contempla intervenções por meio de obras de 
engenharia e/ou manejo ambiental que inviabiliza as condições ambientais e biológicas favoráveis a proliferação do 
vetor. São financiáveis ações de esgotamento de água pluvial, canalização, retificação, limpeza e demais obras de 
melhoria do fluxo d'água, com uso de tecnologias adequadas. Somente são financiadas intervenções em locais de 
criadouros do vetor transmissor da malária, comprovados por meio de parecer entomológico e epidemiológico da área.

 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: José Raimundo Machado dos Santos 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 
Denominação: Subação 39515 - Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para a 
Prevenção e Controle da Malária 

Descrição da Meta Produto 
Unidad

e de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Analisar 02 projetos de implantação e 
melhoria de sistemas públicos de 
drenagem urbana, relativos a exercícios 
anteriores 

Projeto 
Analisado 

Unidade 02 02 100 

Realizar 03 visitas de acompanhamento 
de obras de implantação e melhoria de 
sistemas públicos de drenagem urbana, 
relativos a exercícios anteriores 

Visita técnica de 
acompanhamento 

realizada 
Unidade 03 07 233,33 

        Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  
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Análise Crítica: Considerando que a Diesp tem recebido inteiro apoio por parte das demais 
Divisões que são responsáveis pela atividade meio e pelo aporte de recursos financeiros destinados 
ao custeio de deslocamento de técnicos e profissionais de apoio, bem como um razoável aparato 
logístico, esta subação teve mais de 100% de aproveitamento.  A estratégia utilizada pela Divisão 
de Engenharia tem sido a de deslocar seus técnicos e dar-lhes condições de realizar suas visitas 
técnicas, preliminares, de acompanhamento, e referentes à prestação de contas, se possível, a todos 
os projetos da região visitada, otimizando os recursos que tem.    

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 1287  Denominação: Saneamento Rural 
Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos determinantes e 
condicionantes de saúde da população. 
Objetivos Específicos: Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas 
rurais. 
Gerente: Faustino Barbosa Lins Filho - Funasa Responsável: José Raimundo Machado dos Santos - Funasa 
Público Alvo: População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 
habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta. 
Fonte: Sigplan 

  

Identificação da Ação  
Denominação: 10 GC - Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais - "Saneamento 
em Escolas".

 

Tipo de Ação: Projeto 
Finalidade: Promover a melhoria das condições de saúde dos alunos, reduzir evasão escolar e elevar a capacidade de 
ensino e aprendizagem por meio da melhoria das condições sanitárias das escolas públicas rurais em municípios 
selecionados. 
Descrição: Implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água mediante estudo hidrológico local e 
instalação de poço tubular (poços, cisternas, cacimbões, dentre outros); pequenas adutoras; dessalinizadores, quando 
necessário; caixas d'água; banheiros com dois gabinetes e um lavatório; cozinha e chafariz para atender as comunidades 
vizinhas, bem como capacitação de alunos, corpo docente e membros da comunidade local no uso e gestão da água. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: José Raimundo Machado dos Santos 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 
Fonte: Sigplan 

  

Identificação da subação 
Denominação: Subação 39437 – Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais – 
Saneamento em Escolas 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado Realizado/ 
Programado % 

Analisar 38 projetos de implantação e 
melhoria de saneamento em escolas 
públicas, relativos a exercícios anteriores 

Projeto 
Analisado  Unidade 38 1 2,63 

Realizar 35 visitas técnicas preliminares 
aos projetos de implantação e melhoria 
de saneamento em escolas públicas, 
relativos aos exercícios anteriores 

Visita 
técnica de 
acompanha
mento 
realizada  

Unidade 35 1 2,86 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Crítica: O principal proponente – Governo do Estado/Sedurb - solicitou o cancelamento 
dos Termos de Compromisso, um total de 35, referente a este objeto, considerando a inviabilidade 
técnica do Estado para executá-los, especialmente por falta de pessoal para acompanhar as obras. 
Várias reuniões ocorreram para evitar tal situação, inclusive com a participação do Sr. Presidente e 
do Diretor de Administração, mas não houve sucesso. Além da situação de caráter técnico, há 
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também outro aspecto – o econômico – uma vez que havia todo um critério para a execução do 
projeto com um valor fixo. Este valor foi considerado baixo – R$ 45.000,00 por escola – para os 
padrões amazônicos.  Além disso, os imóveis onde estavam situadas as escolas não pertenciam ao 
município, e em alguns casos nem mesmo as escolas. Assim, tornou-se inviável o prosseguimento 
dos projetos. O único em análise refere-se ao Município de Gurupá.   

Identificação da Ação  
Denominação: 4641 - Publicidade de Utilidade Pública 
Tipo de Ação: Atividade 
Finalidade: Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações que visam informar, 
esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos 
que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de melhorar a sua qualidade de vida. 
Descrição: A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos sociais de interesse 
público, que assuma caráter educativo, informativo, de mobilização ou de orientação social, ou ainda que contenha 
uma orientação à população que a habilite ao usufruto de bens ou serviços públicos e que expresse, com objetividade 
e clareza, mediante a utilização de linguagem de fácil entendimento para o cidadão. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: Domingos Augusto Germano Xisto da Cunha 
Unidade Executora: Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde (ASCON) 
Fonte: Sigplan

   

Identificação da subação 
Denominação: Subação 40597 – Divulgação permanente da imagem institucional da Funasa nas ações de Saneamento 
e Saúde Indígena 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado Realizado/ 
Programado % 

Divulgar matérias através dos 
veículos de mídia, ações, 
projetos e programas da Funasa 
nas áreas de saneamento 
ambiental e Saúde Indígena. 

Matérias 
Divulgadas 

Unidade 100 38 38 

Divulgar internamente (rede 
Funasa) ações, projetos e 
programas da Funasa nas áreas 
de saneamento ambiental e 
Saúde Indígena. 

Matérias 
Divulgadas 

Unidade 50 38 76 

Elaboração de um boletim 
informativo mensal para 
divulgar a imagem institucional. 

Boletim 
elaborado 

Unidade 11 08 72,73 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Crítica: Esta subação ficou bastante prejudicada em decorrência da impossibilidade de 
aditivar contrato existente há cinco anos, que possibilitava a atuação de um profissional da área de 
comunicação na Assessoria de Comunicação. Com o encerramento do contrato não foi possível 
concluir as subações programadas, sendo alcançados 52% de todos os produtos propostos nesta 
subação. 

Identificação da Ação  
Denominação: 7656 - Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas 
Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 
Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos. 
Tipo de Ação: Projeto 
Finalidade: Propiciar resolutibilidade, em áreas de interesse especial (assentamentos, remanescentes de quilombos e áreas 
extrativistas) para problemas de saneamento, prioritariamente o abastecimento público de água, o esgotamento sanitário e 
as melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, bem como a implantação de oficina municipal de 
saneamento, visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos. 
Descrição: Fomento e financiamento a implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de 
abastecimento de água e de sistemas públicos de esgotamento sanitário, contemplando a elaboração de planos diretores e 
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projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede coletora de esgoto, rede de distribuição de água e estação 
de tratamento, ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos, bem como a implantação de melhorias sanitárias 
domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, assim como a implantação de oficina municipal de saneamento, 
compreendendo desde a elaboração do projeto até a sua operação plena. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional da Saúde 
Coordenador da Ação: José Raimundo Machado dos Santos 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 
Fonte: Sigplan 

Identificação da subação 
Denominação: Subação 39398 – Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em 
Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 
Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos.  

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Analisar 41 projetos de saneamento ambiental 
em (comunidade remanescente de quilombo, 
assentamento da reforma agrária, reserva 
extrativista ou localidades rurais com até 
2.500 habitantes) (relativos ao pleito 2010) 

Projeto 
Analisado 

Unidade 41 05 12 

Analisar 15 projetos de saneamento ambiental 
em (comunidade remanescente de quilombo, 
assentamento da reforma agrária, reserva 
extrativista ou localidades rurais com até 
2.500 habitantes) (relativos ao pleito 2010) 

Projeto 
Analisado 

Unidade 15 15 100 

Realizar 41 visitas preliminares aos projetos 
de saneamento ambiental em (comunidade 
remanescente de quilombo, assentamento da 
reforma agrária, reserva extrativista ou 
localidades rurais com até 2.500 habitantes) 
relativos ao pleito 2010 

Visita 
técnica 

preliminar 
realizada 

Unidade 41 03 7,31 

Realizar 15 visitas preliminares aos projetos 
de saneamento ambiental em (comunidade 
remanescente de quilombo, assentamento da 
reforma agrária, reserva extrativista ou 
localidades rurais com até 2.500 habitantes) 
relativos ao pleito 2010 

Visita 
técnica 

preliminar 
realizada 

Unidade 15 15 100 

Realizar 02 visitas de acompanhamento de 
obras de saneamento ambiental em 
(comunidade remanescente de quilombo, 
assentamento da reforma agrária, reserva 
extrativista ou localidades rurais com até 
2.500 habitantes) relativos a exercícios 
anteriores 

Visita 
técnica de 

acompanha
mento 

realizada 

Unidade 02 02 100 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Crítica: Esta subação teve êxito em 60% de suas metas; em relação a 1ª primeira meta não 
foi possível cumpri-la considerando que os proponentes – Prefeituras Municipais apresentaram 
apenas 2% dos projetos referentes ao pleito 2010, o que impediu de executar a 3ª meta. A Suest 
tentou sensibilizá-los através de reuniões in loco e através das Associações de município, sem êxito. 
Em relação às metas alcançadas em exercícios anteriores cerca de 40% dos projetos foram 
aprovados pela Suest-Pa, os demais estão em análise.  

Identificação da Ação  
Denominação: 7684 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos 
Tipo de Ação: Projeto 
Finalidade: Dotar as aldeias de condições adequadas de saneamento básico. Contribuir para redução da 
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morbimortalidade por doenças de veiculação hídrica. Contribuir para o controle de doenças parasitárias transmissíveis 
por dejetos e contribuir para o controle de agravos ocasionados pela falta de condições de saneamento básico em áreas 
indígenas. 
Descrição: Instalação de sistemas simplificados de abastecimento de água com captação, adução, tratamento e 
distribuição de água, bem como sistemas de reservatórios e de chafariz; implantação de esgotamento sanitário e rede 
de coleta; melhorias sanitárias nas aldeias (construção de banheiros, privadas, fossas sépticas, pias de cozinha, 
lavatórios, tanques, filtros, reservatórios de água e similares de resíduos sólidos). 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: José Raimundo Machados dos Santos 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 
Fonte: Sigplan 

Identificação da subação 
Denominação: Subação 39438 - Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos.  

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Beneficiar 11 aldeias com sistemas de 
abastecimento de água

 

Aldeia 
beneficiada 

 

Unidade 11 10 90,9 

Beneficiar 03 aldeias com melhorias 
sanitárias domiciliares 

Aldeia 
Beneficiada  

Unidade 03 03 100 

Elaborar 14 projetos de saneamento 
básico em aldeias 

Projeto elaborado 

 

Unidade 14 14 100 

Realizar 25 visitas de acompanhamento 
de obras de exercícios anteriores 

Visita técnica de 
acompanhamento 
realizada  

Unidade 25 27 108 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Crítica: Esta subação teve 75% de suas metas alcançadas e superadas como foi o caso das 
visitas técnicas de acompanhamento, o apoio logístico e ainda, por ser fiscal da obra, houve 
necessidade de uma intensificação nas visitas de acompanhamento. A meta referente à aldeia 
beneficiada, quanto à água, não foi alcançada porque a licitação, mecanismo utilizado para a 
instalação de micros sistemas de abastecimento em aldeia, não atraiu empresas interessadas em 
executar obras em aldeias, por conta das dificuldades de acesso a estas e de transporte de 
equipamentos pesados.    

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 8007 Denominação: Resíduos Sólidos Urbanos 
Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável nos ambientes urbanos e 
rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais. 
Objetivos Específicos: Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com 
ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da inclusão 
socioeconômica de catadores 
Gerente: Silvano Silvério da Costa – Ministério do Meio 
Ambiente Responsável: José Raimundo Machado dos Santos - Funasa 

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

 

Identificação da Ação  
Denominação: 10GG - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 
50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE). 
Tipo de Ação: Projeto 
Finalidade: Apoiar, técnica e financeiramente, os estados e municípios na implantação, ampliação ou melhoria dos 
sistemas de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos para prevenção e controle de agravos nas áreas mais 
carentes do país e com população inferior a 50.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência 
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da dengue. 
Descrição: A ação de implantação e ampliação dos sistemas de limpeza pública, acondicionamento, coleta, disposição final 
e tratamento de resíduos sólidos urbanos contempla intervenções que visam contribuir para a universalização dos serviços 
de coleta, limpeza pública, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos nas áreas mais carentes do país e com 
população inferior a 30.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência da dengue, e será 
implementada por intermédio das modalidades relacionadas a seguir: a) acondicionamento, coleta e transporte; implantação 
de sistema de coleta convencional e/ou seletiva, incluindo a aquisição de veículos, material e equipamentos para  
acondicionamento (cestas e contenedores para Postos de Entrega Voluntária - PEV e Locais de Entrega Voluntária - LEV 
instalados em logradouros públicos); b) unidades de disposição final - aterros sanitários ou de rejeitos. É passível de apoio 
financeiro toda a infra-estrutura para implantar aterros sanitários, incluindo: acesso; proteção adequada da área (cercamento 
e barreira vegetal); edificações de controle e apoio (balança, escritório, oficina de reparos, etc.), drenagem pluvial de 
chorume e de gases, impermeabilização de base, tratamento do chorume e equipamentos para operação. c) unidades de 
tratamento - triagem e/ou compostagem. É passível de apoio financeiro toda a infra-estrutura de implantação de unidades de 
tratamento de resíduos, bem como galpão para separação de resíduos destinados a catadores, incluindo obras civis, 
materiais e equipamentos; pátio de compostagem; balança; aterro de rejeitos e equipamentos para a operacionalização da 
unidade de tratamento. d) erradicação de "lixões" e recuperação das áreas degradadas. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: José Raimundo Machado dos Santos 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 
Denominação: Subação 39496 - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em 
Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento 
Econômico (RIDE).

 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 
Programad

o Realizado 
Realizado/ 

Programado % 
Analisar 07 projetos de implantação e 
melhoria de sistemas públicos de manejo 
de resíduos sólidos, de exercícios 
anteriores 

Projeto 
Analisado  

Unidade 07 02 28,57 

Realizar 07 visitas técnicas preliminares 
aos projetos de implantação e melhoria de 
sistemas públicos de manejo de resíduos 
sólidos de exercícios anteriores 

Visita 
técnica 
preliminar 
realizada  

Unidade 07 02 28,57 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010 

Análise Crítica: Esta subação está com seus resultados prejudicados por conta do desinteresse dos 
gestores municipais na execução dos projetos. As proponentes apresentam projetos, mas não 
viabilizam suas pendências.  

Análise Crítica das subações de Saneamento Ambiental: Do total de 47 metas das 13 subações a 
Suest, através da Diesp, conseguiu cumprir 51% destas.  37,5% foram superadas, ou seja, 
ultrapassaram as metas estabelecidas, especialmente por contar com um número maior de 
engenheiros concursados. Mas, este resultado poderia ser melhorado se os engenheiros contratados 
via OPAS pudessem acessar os sistemas Siscon e Sigesan e pudessem fazer viagens nas mesmas 
condições que aqueles que são concursados. Outro aspecto a ser pontuado diz respeito aos 
engenheiros que são concursados - temporários, em 2010 eram 02 efetivos e 03 temporários. 
Constata-se que o apoio logístico e recursos financeiros não foram, neste exercício, impedimento 
para se desenvolver as metas diretamente afetas a Diesp, diferentemente da Equipe de Educação em 
Saúde e Ascom.  Mas constata-se também que as condições de trabalho podem impedir de se 
alcançar ou mesmo ampliar o alcance de determinadas metas. A conclusão de obras é um processo 
lento considerando as nossas especificidades geográficas e climáticas e ainda algumas situações 
como o número de obras aprovadas, cujo percentual é baixo se considerarmos a inclusão de projetos 
inseridos no Siscon em 2010, mas que obviamente, não foram iniciados naquele exercício por conta 
da necessidade de se analisar os projetos, fazer as visitas técnicas, apresentar documentos referentes 
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às pendências de engenharia e em relação à formalização do contrato – termo de repasse ou 
convênio.  

2.3.2. Subações da Área de Saúde Indígena 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 0150 Denominação: Proteção e Promoção dos Povos Indígenas 
Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Reorganizar e fortalecer o sistema nacional de política indigenista 
Objetivos Específicos: Garantir aos povos indígenas a manutenção ou recuperação das condições objetivas de 
reprodução de seus modos de vida e proporcionar-lhes oportunidades de superação das assimetrias observadas em 
relação à sociedade brasileira em geral. 
Gerente: Márcio Augusto Freitas de Meira – Ministério 
da Justiça 

Responsável: Wanderley Guenka – Funasa 

Público Alvo: Povos Indígenas 

 

Identificação da Ação  
Denominação: 6140 - Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas 
Tipo de Ação: Atividade 
Finalidade: Combater a desnutrição na população indígena 
Descrição: Cadastramento das famílias indígenas no Cadastro Único; dotação extensiva de equipamento adequado 
para atenção alimentar e nutricional. Fomentar a alimentação saudável de acordo com as especificidades etno - 
culturais. Contribuir na formulação e implantação das políticas intersetoriais de segurança alimentar, gestão ambiental 
e desenvolvimento sustentável dos povos indígenas. Garantir a inclusão das populações indígenas nos instrumentos 
governamentais visando uma alimentação saudável e compatível com sua cultura. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: Wanderley Guenka 
Unidade Executora: Departamento de Saúde Indígena (DESAI) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Altamira - Subação 40380 - Implementação das Ações de Vigilância e Segurança Alimentar e 
Nutricional nas áreas Indígenas 

Descrição da Meta Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Cobertura alcançada - estado 
nutricional de crianças < 05 anos 

Cobertura 
alcançada  

% 66 69,10 104,70 

Cobertura alcançada - estado 
nutricional de gestantes

 

Cobertura 
alcançada 

 

% 82 71,4 87,1 

     Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Dsei Altamira -  02.2011/ Dados sujeitos a alteração  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Guatoc - Subação 40340 - Implementação das Ações de Vigilância e Segurança Alimentar e 
Nutricional nas áreas Indígenas 

Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Cobertura alcançada - estado 
nutricional de crianças < 05 anos 

% 70 55 78,6 

Cobertura alcançada - estado 
nutricional de gestantes 

% 60 39 65 

   Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Dsei Guatoc – 02.2011 / Dados sujeitos a alteração  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Kayapó - Subação 39216 - Implementação das Ações de Vigilância e Segurança Alimentar e 
Nutricional nas áreas Indígenas

 



Cobertura alcançada 
nutricional de crianças < 05 anos
Cobertura alcançada 
nutricional de gestantes

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/

 

Denominação: Dsei Tapajós 
Nutricional nas áreas Indígenas

Cobertura alcançada 
nutricional de crianças < 05 anos
Cobertura alcançada 
nutricional de gestantes

     Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento

Análise Crítica: 
relação a crianças menores de 5 anos
nenhum dos Dseis 
enfrentam situações adversas por conta de situações envolvendo o aparato 
rotatividade de profissionais
culturais especialmente o nomadismo 
O Gráfico I, abaixo, demonstra o acompanhamento que os Dseis vêm desenvolvendo desde 2007, 
junto as duas categorias
dificuldades en
conhecerem as limitações enfrentadas, os Dseis defini

 

     Fonte: Relatórios de Gestão 2007

 

Denominação:
Tipo de Ação: 
Finalidade: 
Descrição

Altamira

Guatoc

Kayapó

Rio Tapajós

%

Produto

Cobertura alcançada 
nutricional de crianças < 05 anos
Cobertura alcançada 
nutricional de gestantes

 
Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/

Denominação: Dsei Tapajós 
Nutricional nas áreas Indígenas

Produto

Cobertura alcançada 
nutricional de crianças < 05 anos
Cobertura alcançada 
nutricional de gestantes

 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento

Análise Crítica: Nesta subação apenas o Dsei Altamira e o Dsei Kayapó atingiram a meta
relação a crianças menores de 5 anos
nenhum dos Dseis alcançou a cobertura programada. Para des
enfrentam situações adversas por conta de situações envolvendo o aparato 
rotatividade de profissionais

especialmente o nomadismo 
O Gráfico I, abaixo, demonstra o acompanhamento que os Dseis vêm desenvolvendo desde 2007, 
junto as duas categorias
dificuldades enfrentadas pelas Equipes. Algumas metas foram alcançadas haja vista que por 
conhecerem as limitações enfrentadas, os Dseis defini

Relatórios de Gestão 2007-2009// Dseis/2010*

Denominação:

 

8743 - Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena
Tipo de Ação: Atividade
Finalidade: Disponibilizar serviços de saúde aos povos indígenas.
Descrição: Assistência à saúde no âmbito dos DSEI: contra

2007
Criança

Altamira 53,2

Guatoc 44

Kayapó 51,3

Rio Tapajós 30,1

0
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100 Gráfico I 

Produto

 
Cobertura alcançada - estado 
nutricional de crianças < 05 anos

 
Cobertura alcançada - estado 

 
Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/

Denominação: Dsei Tapajós - Subação 
Nutricional nas áreas Indígenas

 

Produto

 

Cobertura alcançada - estado 
nutricional de crianças < 05 anos

 

Cobertura alcançada - estado 

 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento

Nesta subação apenas o Dsei Altamira e o Dsei Kayapó atingiram a meta
relação a crianças menores de 5 anos

alcançou a cobertura programada. Para des
enfrentam situações adversas por conta de situações envolvendo o aparato 
rotatividade de profissionais

 

nas equipes multidisciplinares 
especialmente o nomadismo 

O Gráfico I, abaixo, demonstra o acompanhamento que os Dseis vêm desenvolvendo desde 2007, 
junto as duas categorias- crianças e gestantes 

frentadas pelas Equipes. Algumas metas foram alcançadas haja vista que por 
conhecerem as limitações enfrentadas, os Dseis defini

Dseis/2010*- Dados sujeitos a alteração

Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena
Atividade

 

Disponibilizar serviços de saúde aos povos indígenas.
: Assistência à saúde no âmbito dos DSEI: contra

2007-
Criança

2008
Criança

53,2 56,8

44 42,4

51,3 41,1

30,1 62,5

Gráfico I - Percentual  de Crianças menores de 5 anos e Gestantes  acompanhadas pelo 
Sisvan, por Dsei, no âmbito da Suest

Unidade de 
Medida

estado 
% 

estado 
% 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010

Identificação da subação
Subação 39596 - Implementação das Ações de 

Unidade de 
Medida

estado 
% 

estado 
% 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010

Nesta subação apenas o Dsei Altamira e o Dsei Kayapó atingiram a meta
relação a crianças menores de 5 anos. Quanto 

alcançou a cobertura programada. Para des
enfrentam situações adversas por conta de situações envolvendo o aparato 

nas equipes multidisciplinares 
especialmente o nomadismo prática desenvolvida pela população indígena atendida. 

O Gráfico I, abaixo, demonstra o acompanhamento que os Dseis vêm desenvolvendo desde 2007, 
crianças e gestantes 

frentadas pelas Equipes. Algumas metas foram alcançadas haja vista que por 
conhecerem as limitações enfrentadas, os Dseis defini

Dados sujeitos a alteração

 

Identificação da Ação 
Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena

Disponibilizar serviços de saúde aos povos indígenas.
: Assistência à saúde no âmbito dos DSEI: contra

2008-
Criança

2009-
Criança

56,8 78

42,4 54

41,1 47

62,5 68,4

Percentual  de Crianças menores de 5 anos e Gestantes  acompanhadas pelo 
Sisvan, por Dsei, no âmbito da Suest

Unidade de 
Medida

 
Programado

Plamsus/2010/ Dados sujeitos a alteração

Identificação da subação
Implementação das Ações de 

Unidade de 
Medida

 

Progr

/Plamsus/2010

 

Nesta subação apenas o Dsei Altamira e o Dsei Kayapó atingiram a meta
. Quanto à outra meta 

alcançou a cobertura programada. Para des
enfrentam situações adversas por conta de situações envolvendo o aparato 

nas equipes multidisciplinares 
prática desenvolvida pela população indígena atendida. 

O Gráfico I, abaixo, demonstra o acompanhamento que os Dseis vêm desenvolvendo desde 2007, 
crianças e gestantes - os movimentos são irregulares confirmando as 

frentadas pelas Equipes. Algumas metas foram alcançadas haja vista que por 
conhecerem as limitações enfrentadas, os Dseis definiram suas metas possíveis de 

dentificação da Ação 
Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena

Disponibilizar serviços de saúde aos povos indígenas.

 

: Assistência à saúde no âmbito dos DSEI: contratação de recursos humanos de nível médio e superior; 

2010-
Criança

69,10

55,00

62,00

86,00

Percentual  de Crianças menores de 5 anos e Gestantes  acompanhadas pelo 
Sisvan, por Dsei, no âmbito da Suest-Pa, no período 2007

rogramado

 
50 

83 

Dados sujeitos a alteração

Identificação da subação

 

Implementação das Ações de Vigilância e Segurança Alimentar e 

Programado 

69 

40 

Nesta subação apenas o Dsei Altamira e o Dsei Kayapó atingiram a meta
outra meta - estado nutricional de gestantes

alcançou a cobertura programada. Para desenvolver as duas metas os Dseis 
enfrentam situações adversas por conta de situações envolvendo o aparato 

nas equipes multidisciplinares para atuarem na área e
prática desenvolvida pela população indígena atendida. 

O Gráfico I, abaixo, demonstra o acompanhamento que os Dseis vêm desenvolvendo desde 2007, 
os movimentos são irregulares confirmando as 

frentadas pelas Equipes. Algumas metas foram alcançadas haja vista que por 
am suas metas possíveis de 

dentificação da Ação 

 

Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena

 

tação de recursos humanos de nível médio e superior; 

2007 -
Gestante Gestante

72,1

83,52

86,1

84,7

Percentual  de Crianças menores de 5 anos e Gestantes  acompanhadas pelo 
Pa, no período 2007

Exercício 2010

Realizado

62 

88 

Dados sujeitos a alteração

 

Vigilância e Segurança Alimentar e 

Exercício 2010

Realizado

57,8 

23,54 

Nesta subação apenas o Dsei Altamira e o Dsei Kayapó atingiram a meta
estado nutricional de gestantes
envolver as duas metas os Dseis 

enfrentam situações adversas por conta de situações envolvendo o aparato de logístic
para atuarem na área e

prática desenvolvida pela população indígena atendida. 
O Gráfico I, abaixo, demonstra o acompanhamento que os Dseis vêm desenvolvendo desde 2007, 

os movimentos são irregulares confirmando as 
frentadas pelas Equipes. Algumas metas foram alcançadas haja vista que por 

am suas metas possíveis de 

Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena

 

tação de recursos humanos de nível médio e superior; 

2008-
Gestante

2009
Gestante 

81,2 90,3

93,23

87,5

85,5 35,1

Percentual  de Crianças menores de 5 anos e Gestantes  acompanhadas pelo 
Pa, no período 2007-2010* 

Exercício 2010

 
Realizado

 
Realizado/

Programado 
%

124

106

Vigilância e Segurança Alimentar e 

Exercício 2010

 

Realizado

 

Realizado/
Programado 

%

84

58,85

Nesta subação apenas o Dsei Altamira e o Dsei Kayapó atingiram a meta
estado nutricional de gestantes
envolver as duas metas os Dseis 

de logístico, 
para atuarem na área e

 

questões 
prática desenvolvida pela população indígena atendida. 

O Gráfico I, abaixo, demonstra o acompanhamento que os Dseis vêm desenvolvendo desde 2007, 
os movimentos são irregulares confirmando as 

frentadas pelas Equipes. Algumas metas foram alcançadas haja vista que por 
am suas metas possíveis de alcance.  

tação de recursos humanos de nível médio e superior; 

2009-
Gestante 

2010
Gestante

90,3 71,40

43 39,00

83 88,00

35,1 57,80

Percentual  de Crianças menores de 5 anos e Gestantes  acompanhadas pelo 

Realizado/

 
Programado 

%

 
124

 
106

 

Vigilância e Segurança Alimentar e 

Realizado/

 

Programado 
%

 

84

 

58,85

 

Nesta subação apenas o Dsei Altamira e o Dsei Kayapó atingiram a meta

 

em 
estado nutricional de gestantes

 

- 
envolver as duas metas os Dseis 

o, falta e 
questões 

prática desenvolvida pela população indígena atendida. 

 

O Gráfico I, abaixo, demonstra o acompanhamento que os Dseis vêm desenvolvendo desde 2007, 
os movimentos são irregulares confirmando as 

frentadas pelas Equipes. Algumas metas foram alcançadas haja vista que por 

 

tação de recursos humanos de nível médio e superior; 

2010-
Gestante

71,40

39,00

88,00

57,80
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aquisição de insumos estratégicos (medicamentos, imunobiológicos e correlatos) deslocamento das equipes 
multidisciplinares de saúde indígena e das equipes técnicas (aéreo, terrestre e fluvial) incluindo diárias e passagens; 
manutenção dos postos de saúde, dos pólos base e das casas de saúde do índio - CASAI (gêneros alimentícios, 
materiais de expediente, de limpeza e de higiene). Acompanhamento e supervisão sistemática às EMSI. Divulgação e 
visibilidade das ações realizadas (produção de publicações, manuais, cartilhas e correlatos); desenvolvimento e 
conclusão de estudos e pesquisa sobre saúde indígena; qualificação de profissionais de saúde de nível médio e superior 
para execução de ações de saúde para a população indígena; capacitação de lideranças indígenas para atuação como 
agente indígena de saúde; capacitação de técnicos para atuação na área gerencial das unidades de saúde nos DSEI; 
realização de educação continuada para as EMSI; capacitação de operadores do SIASI e monitores do DESAI; 
qualificação de profissionais de saúde e técnicos do DSEI em vigilância em saúde; capacitação para o uso de 
ferramentas informatizadas; acompanhamento da instalação, manutenção e aplicação de ferramentas informatizadas. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: Wanderley Guenka 
Unidade Executora: Departamento de Saúde Indígena (DESAI) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 1444 Denominação: Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e 

Agravos

 

Tipo do Programa: Finalístico

 

Objetivo Geral: Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população. 
Objetivos Específicos: Prevenir e/ou controlar agravos e/ou doenças transmissíveis e não transmissíveis, surtos, 
epidemias, calamidades públicas e emergências epidemiológicas de maneira oportuna. 
Gerente: Não há gerente de programa vinculado Responsável: Carlos Luiz Barroso Junior - Funasa 
Público Alvo: Sociedade 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Altamira - Subação 40177 - Capacitação de Profissionais e Controle Social na área Indígena 

Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Participação em eventos  Unidade 389 0 0 

Reunião Realizada – Conselho local de 
saúde indígena 

Unidade 03 0 0 

Reunião Realizada - Conselho distrital de 
saúde indígena 

Unidade 03 0 0 

     Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Guatoc  - Subação 40397 -  Capacitação de Profissionais e Controle Social na área Indígena 

Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Participação em eventos  Unidade 466 28 6,01 

Reunião Realizada – Conselho local de 
saúde indígena 

Unidade 03 0 0 

Reunião Realizada - Conselho distrital de 
saúde indígena 

Unidade 03 0 0 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010   

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Kayapó - Subação 39595 -  Capacitação de Profissionais e Controle Social na área Indígena 
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Produto Unidade de 

Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Participação em eventos  Unidade 60 66 110 

Reunião Realizada – Conselho local de 
saúde indígena 

Unidade 03 02 66,67 

Reunião Realizada - Conselho distrital de 
saúde indígena 

Unidade 02 01 50 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Tapajós - Subação 39558 - Capacitação de Profissionais e Controle Social na área Indígena 

Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Participação em eventos  Unidade 143 156 109,09 

Reunião Realizada – Conselho local de 
saúde indígena 

Unidade 03 02 66,67 

Reunião Realizada - Conselho distrital de 
saúde indígena 

Unidade 03 3 100 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Crítica: A meta referente à capacitação foi atingida pelos Dseis Kayapó e Tapajós os outros 
dois não conseguiram por conta do trâmite burocrático, falta de pessoal capacitado para desenvolver o 
processo e ainda tempo hábil para executar a capacitação. Em outra situação o processo licitatório não 
contou com participantes locais e a empresa que se interessou, de outro estado da federação, apresentou 
custos incompatíveis com a proposta, inviabilizando o processo. Nos Dseis onde a capacitação não se 
desenvolveu, as reuniões dos Conselhos Locais e Distritais de Saúde Indígena também não ocorreram 
pela mesma questão. No Dsei Altamira houve o agravante de pendência de prestação de contas em 
nome do presidente do CONDISI inviabilizando reunião do Conselho Distrital. Falta, em alguns Dseis, 
pessoal capacitado para desenvolver o processo de aquisição de bens e serviços. Observa-se que este 
tipo de capacitação ocorre anualmente, mas lembramos também que há muita rotatividade de pessoal 
nos Dseis.  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei  Altamira – Subação 40118 - Promoção da Educação em  Saúde dos Povos Indígenas 

Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Beneficiar 06 aldeias com ações de 
Educação em Saúde e Mobilização Social 
na Atenção Integral à Saúde dos Povos 
Indígenas 

Aldeia 
beneficiada 

06 06 100 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Guatoc - Subação  40341 - Promoção da Educação em  Saúde dos Povos Indígenas 

Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Beneficiar 06 aldeias com ações de Educação Aldeia 20 15 75 
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em Saúde e Mobilização Social na Atenção 
Integral à Saúde dos Povos Indígenas 

beneficiada 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010   

Identificação da subação 
Denominação: Dsei  Kayapó- Subação  39615 - Promoção da Educação em  Saúde dos Povos Indígenas 

Produto 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Beneficiar 06 aldeias com ações de Educação 
em Saúde e Mobilização Social na Atenção 
Integral à Saúde dos Povos Indígenas 

Aldeia 
beneficiada 

40 36 90 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei  Tapajós – Subação 39578  - Promoção da Educação em  Saúde dos Povos Indígenas 

Produto 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Beneficiar 06 aldeias com ações de Educação 
em Saúde e Mobilização Social na Atenção 
Integral à Saúde dos Povos Indígenas 

Aldeia 
beneficiada 

06 06 100 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Analise Crítica: Os Dseis Altamira e Tapajós alcançaram as suas metas, uma vez que esta é uma 
prática das EMSI – Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena - e procuram executar nas 
diversas entradas nas aldeias as ações de mobilização e educação em saúde sobre os mais diversos 
temas, sendo bem aceito pela comunidade indígena.  Embora tenham tido êxito problemas existem, 
como falta de estrutura nas aldeias para acomodar as Equipes. Os Dseis Guatoc e Kayapó não 
conseguiram atingir o total de aldeias programadas, por conta do aparato logístico, impossibilitando 
a entrada das Equipes em algumas aldeias do Dsei Kayapó, onde não há profissionais permanentes 
da área de saúde.  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Altamira – Subação 40400 – Implementação das Ações de Atenção Integral à Saúde da Mulher e 
Criança Indígenas. 

Descrição da Meta Produto Unidade 
de Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Investigar 100% dos óbitos infantis 
ocorridos no Dsei. 

Óbitos 
investigados % 100 33,33 33,30 

Realizar 04 consultas de pré-natal 
em 60% das gestantes do Dsei 

Gestantes 
com 

consultas 
realizadas 

% 60 64,40 107,33 

Realizar exames de PCCU em 60% 
das mulheres na faixa etária de 25-

59 anos. 

Mulheres 
Examinadas 

% 60 63,80 106,33 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ Dados sujeitos a alteração   

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Guatoc  – Subação 39556  - Implementação das Ações de Atenção Integral à Saúde da Mulher e 
Criança Indígenas. 
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Descrição da Meta Produto Unidade 

de Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Investigar 100% dos óbitos infantis 
ocorridos no Dsei. 

Óbitos 
investigados 

% 80 80 100 

Realizar 04 consultas de pré-natal em 
60% das gestantes do Dsei 

Gestantes com 
consultas 
realizadas 

% 60 80,80 134,7 

Realizar exames de PCCU em 60% das 
mulheres na faixa etária de 25-59 anos. 

Mulheres 
Examinadas 

% 80 89,10 111,4 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ Dados sujeitos a alteração 

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Kayapó – Subação 39577 - Implementação das Ações de Atenção Integral à Saúde da Mulher e 
Criança Indígenas. 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Investigar 100% dos óbitos infantis 
ocorridos no Dsei. 

Óbitos 
investigados 

% 100 0 0 

Realizar 04 consultas de pré-natal em 
60% das gestantes do Dsei 

Gestantes com 
consultas 
realizadas 

% 60 51 85 

Realizar exames de PCCU em 60% das 
mulheres na faixa etária de 25-59 anos. 

Mulheres 
Examinadas 

% 40 13 32,5 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ Dados sujeitos a alteração  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei  Tapajós – Subação 39735 - Implementação das Ações de Atenção Integral à Saúde da Mulher e 
Criança Indígenas.

 

Descrição da Meta Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Investigar 100% dos óbitos infantis 
ocorridos no Dsei. 

Óbitos 
investigados 

% 100 0 0 

Realizar 04 consultas de pré-natal em 
60% das gestantes do Dsei 

Gestantes com 
consultas 
realizadas 

% 60 43,75 72,9 

Realizar exames de PCCU em 60% das 
mulheres na faixa etária de 25-59 anos. 

Mulheres 
Examinadas % 40 36,12 90,3 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ Dados sujeitos a alteração  

Análise Crítica: Em relação à 1ª meta dos quatro Dseis apenas o Dsei Guatoc conseguiu alcançá-la, 
isto porque é o Distrito melhor estruturado, os demais enfrentam dificuldades que vão da falta de 
um profissional médico, falta de capacitação da Equipe para operacionalizar a investigação e outras 
situações. Quanto às demais metas o Dsei Altamira e Dsei Guatoc superaram–nas. O Dsei Kayapó 
não conseguiu alcançar nenhuma das 03 metas e o Dsei Tapajós apresentou dados parciais 
considerando que até o momento do lançamento da informação no Plamsus ainda não havia 
recebido as informações de todas as aldeias. A seguir demonstra-se o acompanhamento do 
coeficiente de mortalidade infantil, no Gráfico II, em todos os Dseis desde 2003 verificando-se que 
o Dsei Altamira é o que apresenta o maior coeficiente de mortalidade infantil em 2010, 
correspondente a 12 óbitos. 
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possivelmente a etnia Arawete é 

Observa-se que até 2009
Altamira enfrentou a situação anteriormente relatada, 

Dsei Tapajós. Neste último Dsei ocorreu a migração de indígenas do Dsei Colider/MT, cerca de 
179 indígenas, tendo sido incorporados a população do Dsei Tapajós, no exercício de 2010. Por 

sua vez o Dsei Guatoc apresentou o menor crescime
alcançado em 2009, 09 óbitos
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barragem Belo Monte, sugerindo que a saída da condição de isolamento favorece o adoecimento;
a etnia Arawete é 
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Dsei Tapajós. Neste último Dsei ocorreu a migração de indígenas do Dsei Colider/MT, cerca de 

179 indígenas, tendo sido incorporados a população do Dsei Tapajós, no exercício de 2010. Por 
sua vez o Dsei Guatoc apresentou o menor crescime
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2003
Altamira 94,12

Guatoc 48,54

Kayapó 46,98

Tapajós 59,83

Suest Pa 57,86

- Coeficiente de Mortalidade Infantil (C.M.I./1000 HAB.), segundo Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas , no âmbito da Suest

Pa/ 2010* Informações Dseis 

Altamira é a mais delicada em relação a
em decorrência, de acordo com o próprio Dsei, de um surto de 

infecção respiratória aguda com comprometimento respiratório evoluindo pa
principalmente em crianças de 0 a 5 anos. Uma investigação epidemiológica e laboratorial foi 
realizada e as causas prováveis foram: a hospedagem na 
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barragem Belo Monte, sugerindo que a saída da condição de isolamento favorece o adoecimento;

a etnia Arawete é a mais vulnerável uma vez que a
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enfrentou a situação anteriormente relatada, 

Dsei Tapajós. Neste último Dsei ocorreu a migração de indígenas do Dsei Colider/MT, cerca de 
179 indígenas, tendo sido incorporados a população do Dsei Tapajós, no exercício de 2010. Por 

sua vez o Dsei Guatoc apresentou o menor crescime

De um modo geral houve um crescimento no coef
ocorreram 61 óbitos. O crescimento deve

contexto cultural, a ausência de profissional médico
iente de mortalidade se comparado ao da população não

muito discrepante, por conta da maior exposição da população indígena a estes fatores que tem 
como uma de suas bases a própria geografia da região, s
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não se restringindo

2003 2004 2005
94,12 91,95 77,67

48,54 36,65 34,78

46,98 79,71 162,39

59,83 45,2 95,56

57,86 54,55 84,79

Coeficiente de Mortalidade Infantil (C.M.I./1000 HAB.), segundo Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas , no âmbito da Suest

Pa/ 2010* Informações Dseis - Dados sujeitos a alteraç

Altamira é a mais delicada em relação a
em decorrência, de acordo com o próprio Dsei, de um surto de 

infecção respiratória aguda com comprometimento respiratório evoluindo pa
principalmente em crianças de 0 a 5 anos. Uma investigação epidemiológica e laboratorial foi 

hospedagem na 
presença constante de visi

barragem Belo Monte, sugerindo que a saída da condição de isolamento favorece o adoecimento;
mais vulnerável uma vez que a

havia um decrescimento neste coeficiente, no entanto, em 2010
enfrentou a situação anteriormente relatada, 

Dsei Tapajós. Neste último Dsei ocorreu a migração de indígenas do Dsei Colider/MT, cerca de 
179 indígenas, tendo sido incorporados a população do Dsei Tapajós, no exercício de 2010. Por 

sua vez o Dsei Guatoc apresentou o menor crescime

De um modo geral houve um crescimento no coef
O crescimento deve

contexto cultural, a ausência de profissional médico, um conjunto de fatores que acabam por 
ortalidade se comparado ao da população não

muito discrepante, por conta da maior exposição da população indígena a estes fatores que tem 
como uma de suas bases a própria geografia da região, suas condições climáticas, e
condições nas relações de trabalho, a falta de capacitação dos profissionais para atuarem com esta 

indo

 

a área da saúde.

2005 2006
77,67 55,05

34,78 29,13

162,39 55,56

95,56 16,61

84,79 32,35

Coeficiente de Mortalidade Infantil (C.M.I./1000 HAB.), segundo Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas , no âmbito da Suest

Dados sujeitos a alteração  

Altamira é a mais delicada em relação a
em decorrência, de acordo com o próprio Dsei, de um surto de 

infecção respiratória aguda com comprometimento respiratório evoluindo pa
principalmente em crianças de 0 a 5 anos. Uma investigação epidemiológica e laboratorial foi 

hospedagem na Casai Altamira
presença constante de visitantes nas aldeias pelo advento da 

barragem Belo Monte, sugerindo que a saída da condição de isolamento favorece o adoecimento;
mais vulnerável uma vez que a

 

maioria dos óbitos ocorr

havia um decrescimento neste coeficiente, no entanto, em 2010
enfrentou a situação anteriormente relatada, assim como ocorreu um crescimento no 

Dsei Tapajós. Neste último Dsei ocorreu a migração de indígenas do Dsei Colider/MT, cerca de 
179 indígenas, tendo sido incorporados a população do Dsei Tapajós, no exercício de 2010. Por 

sua vez o Dsei Guatoc apresentou o menor crescimento, mas ainda assim 

De um modo geral houve um crescimento no coeficiente entre 2009 e 2010 de 40,8%
O crescimento deve-se às condições de vida da população, o

, um conjunto de fatores que acabam por 
ortalidade se comparado ao da população não

muito discrepante, por conta da maior exposição da população indígena a estes fatores que tem 
uas condições climáticas, e

condições nas relações de trabalho, a falta de capacitação dos profissionais para atuarem com esta 
a área da saúde.

 

2007 2008
88,71 56,45

32,26 44,72

119,5 68,97

50,00 64,02

63,45 58,82

Coeficiente de Mortalidade Infantil (C.M.I./1000 HAB.), segundo Distritos 
Sanitários Especiais Indígenas , no âmbito da Suest-Pa, no período de 2003

Altamira é a mais delicada em relação aos demais Dseis,
em decorrência, de acordo com o próprio Dsei, de um surto de 

infecção respiratória aguda com comprometimento respiratório evoluindo pa
principalmente em crianças de 0 a 5 anos. Uma investigação epidemiológica e laboratorial foi 

Altamira, que atende todas as etnias 
tantes nas aldeias pelo advento da 

barragem Belo Monte, sugerindo que a saída da condição de isolamento favorece o adoecimento;
maioria dos óbitos ocorr

havia um decrescimento neste coeficiente, no entanto, em 2010
assim como ocorreu um crescimento no 

Dsei Tapajós. Neste último Dsei ocorreu a migração de indígenas do Dsei Colider/MT, cerca de 
179 indígenas, tendo sido incorporados a população do Dsei Tapajós, no exercício de 2010. Por 

nto, mas ainda assim 

iciente entre 2009 e 2010 de 40,8%
s condições de vida da população, o

, um conjunto de fatores que acabam por 
ortalidade se comparado ao da população não

muito discrepante, por conta da maior exposição da população indígena a estes fatores que tem 
uas condições climáticas, e

condições nas relações de trabalho, a falta de capacitação dos profissionais para atuarem com esta 

2008 2009 2010*
56,45 62,07 105,3

44,72 28,57 39,47

68,97 90,05 82,4

64,02 37,36 77,6

58,82 51,42 72,1

Coeficiente de Mortalidade Infantil (C.M.I./1000 HAB.), segundo Distritos 
Pa, no período de 2003-

s demais Dseis,

 

uma vez que
em decorrência, de acordo com o próprio Dsei, de um surto de 

infecção respiratória aguda com comprometimento respiratório evoluindo para grave, 
principalmente em crianças de 0 a 5 anos. Uma investigação epidemiológica e laboratorial foi 

que atende todas as etnias 
tantes nas aldeias pelo advento da 

barragem Belo Monte, sugerindo que a saída da condição de isolamento favorece o adoecimento;
maioria dos óbitos ocorreu

havia um decrescimento neste coeficiente, no entanto, em 2010
assim como ocorreu um crescimento no 

Dsei Tapajós. Neste último Dsei ocorreu a migração de indígenas do Dsei Colider/MT, cerca de 
179 indígenas, tendo sido incorporados a população do Dsei Tapajós, no exercício de 2010. Por 

nto, mas ainda assim 38,15% acima 

iciente entre 2009 e 2010 de 40,8%
s condições de vida da população, o

, um conjunto de fatores que acabam por 
ortalidade se comparado ao da população não-

muito discrepante, por conta da maior exposição da população indígena a estes fatores que tem 
uas condições climáticas, e

 

aliado a isso
condições nas relações de trabalho, a falta de capacitação dos profissionais para atuarem com esta 

2010*
105,3

39,47

82,4

77,6

72,1

Coeficiente de Mortalidade Infantil (C.M.I./1000 HAB.), segundo Distritos 
-2010.

 

uma vez que

 

em decorrência, de acordo com o próprio Dsei, de um surto de 
ra grave, 

principalmente em crianças de 0 a 5 anos. Uma investigação epidemiológica e laboratorial foi 
que atende todas as etnias 

tantes nas aldeias pelo advento da 
barragem Belo Monte, sugerindo que a saída da condição de isolamento favorece o adoecimento;

 

eu

 

nessa 

havia um decrescimento neste coeficiente, no entanto, em 2010

 

o 
assim como ocorreu um crescimento no 

Dsei Tapajós. Neste último Dsei ocorreu a migração de indígenas do Dsei Colider/MT, cerca de 
179 indígenas, tendo sido incorporados a população do Dsei Tapajós, no exercício de 2010. Por 

acima do 

iciente entre 2009 e 2010 de 40,8%, nos 
s condições de vida da população, o

 

, um conjunto de fatores que acabam por 
-índia é 

muito discrepante, por conta da maior exposição da população indígena a estes fatores que tem 
aliado a isso, as 

condições nas relações de trabalho, a falta de capacitação dos profissionais para atuarem com esta 
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Identificação da subação 

Denominação: Dsei Altamira – Subação 40383 - Implantação das Ações de Vigilância das Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis - DANT 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Implantar a vigilância das DANT 
em pelo menos 50% das aldeias; 

Aldeias com 
vigilância implantada 

% 50 100 200 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Guatoc – Subação 40322 - Implantação das Ações de Vigilância das Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis - DANT 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Implantar a vigilância das DANT 
em pelo menos 50% das aldeias; 

Aldeias com vigilância 
implantada 

% 50 0 0 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Kayapó – Subação 39559 - Implantação das Ações de Vigilância das Doenças e Agravos Não Transmissíveis - 
DANT 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Implantar a vigilância das DANT 
em pelo menos 50% das aldeias; 

Aldeias com 
vigilância 
implantada 

% 50 50 100 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Tapajós  – Subação 39718  - Implantação das Ações de Vigilância das Doenças e Agravos Não 
Transmissíveis - DANT 

    Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Implantar a vigilância das DANT 
em pelo menos 50% das aldeias; 

Aldeias com 
vigilância implantada 

% 50 50,40 100,40 

     Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Crítica: Dos 04 Dseis apenas o Dsei Guatoc não conseguiu alcançar a meta por falta de 
capacitação da Equipe para operacionalizá-la.  As demais alcançaram os objetivos propostos, 
inclusive superando as metas, como foi o caso do Dsei Altamira que conseguiu implantar o 
programa em suas aldeias.  Em alguns Dseis este programa já funciona, ao todo em 40 % de suas 
aldeias. O Dsei Guatoc desenvolve em seus pólos atividades em relação a este conjunto de doenças, 
mas não há um monitoramento sistematizado. O programa não foi efetivamente implantado por 
conta da não realização de capacitação sobre o tema, de responsabilidade do então 
Desai/Presidência.  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Altamira – Subação 40278 - Implantação das Ações de Assistência Farmacêutica para o 
Subsistema de Saúde Indígena 

    Descrição da Meta Produto Unidade de Exercício 2010 
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Medida 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Registrar 100% das 
movimentações de materiais 
farmacológicos no SISCOESC 

Movimentações 
registradas 

% 100 0 0 

Capacitar 01 profissional no 
SISCOESC (farmacêutico) 

Profissionais 
Capacitados  

Profissionais 
capacitados 

01 0 0 

Supervisionar e Acompanhar 
duas vezes/ano cada aldeia, na 

Atenção Farmacêutica. 

Aldeias 
Supervisionadas 

Unidade 17 12 70,59 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Guatoc – Subação 40342 - Implantação das Ações de Assistência Farmacêutica para o Subsistema 
de Saúde Indígena 

    Descrição da Meta Produto Unidade 
de Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Registrar 100% das movimentações de 
materiais farmacológicos no 
SISCOESC 

Movimentações 
registradas 

% 100 50 50 

Capacitar 01 profissional no 
SISCOESC (farmacêutico) 

Profissionais 
Capacitados  

Profissionais 
capacitados

 

20 20 100 

Supervisionar e Acompanhar duas 
vezes/ano cada aldeia, na Atenção 
Farmacêutica. 

Pólo 
Supervisionado 

Unidade 08 08 100 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Dsei Guatoc/Fev.2011  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Kayapó – Subação 39560 - Implantação das Ações de Assistência Farmacêutica para o 
Subsistema de Saúde Indígena 

    Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Implantar o SISCOESC Siscoesc Implantado Unidade 01 01 100 

Registrar 100% das 
movimentações de materiais 
farmacológicos no SISCOESC 

Implantação do 
Siscoesc 

% 01 01 100 

Capacitar 01 profissional no 
SISCOESC (farmacêutico) 

Movimentações 
registradas 

% 100 0 0 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Tapajós – Subação 39576 - Implantação das Ações de Assistência Farmacêutica para o 
Subsistema de Saúde Indígena 

Descrição da Meta Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Registrar 100% das 
movimentações de materiais 
farmacológicos no SISCOESC 

Movimentações 
registradas 

% 100 100 100 

Capacitar 01 profissional no Profissionais Profissionais 05 0 0 
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SISCOESC (farmacêutico) Capacitados  capacitados 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Crítica: Esta subação apresenta resultados negativos, considerando que não foi possível 
realizar capacitação em vários Dseis e naquele que ocorreu os profissionais capacitados já não estão 
mais trabalhando no Dsei. Faltam condições para instalar a internet nos pólos, para poder implantar 
o Siscoesc e ainda a capacitação programada pela Funasa foi cancelada por conta do momento de 
transição em que a Saúde indígena estava saindo da responsabilidade da Funasa passando para a 
Sesai – Secretaria de Saúde Indígena.   
Em relação ao registro das informações no Siscoesc nos Dseis onde há deficiência de infraestrura na 
área tecnológica não é possível alimentar o sistema, como é o caso do Dsei Altamira em outros 
apenas a sede mantem 100% das inserções enquanto que os pólos registram apenas parte da 
informação. 

A supervisão foi realizada por 02 Dseis, mas apenas um conseguiu cumprir sua meta, 
provocado pela falta de recursos financeiros para custear o deslocamento dos profissionais 
supervisores.  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Altamira – Subação 40178  - Implantação da Vigilância Ambiental / fatores biológicos em área 
indígena 

Descrição da Meta Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Designar um responsável técnico para 
atuar na Vigilância Ambiental 

Responsável 
técnico 
designado 

Unidade 01 0 0 

Realizar diagnóstico epidemiológico 
das doenças/agravos transmitidos por 
vetores e antropozoonoses 
(Leishmaniose, Raiva e Acidentes por 
Animais Peçonhentos) 

Diagnóstico 
realizado 

Unidade 01 0 0 

Elaborar plano de ação com base no 
diagnóstico realizado 

Plano 
elaborado 

Unidade 
01 0 0 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Guatoc – Subação 40378 - Implantação da Vigilância Ambiental / fatores biológicos em área 
indígena 

Descrição da Meta Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Designar um responsável técnico para 
atuar na Vigilância Ambiental 

Responsável 
técnico 
designado 

Unidade 01 0 0 

Realizar diagnóstico epidemiológico 
das doenças/agravos transmitidos por 
vetores e antropozoonoses 
(Leishmaniose, Raiva e Acidentes por 
Animais Peçonhentos) 

Diagnóstico 
realizado 

Unidade 01 0 0 

Elaborar plano de ação com base no 
diagnóstico realizado 

Plano 
elaborado 

Unidade 01 0 0 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 



 

34

  
Denominação: Dsei Kayapó – Subação 40097 - Implantação da Vigilância Ambiental / fatores biológicos em área 
indígena 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Designar um responsável técnico para 
atuar na Vigilância Ambiental 

Responsável 
técnico 

designado 
Unidade 01 0 0 

Realizar diagnóstico epidemiológico das 
doenças/agravos transmitidos por vetores 
e antropozoonoses (Leishmaniose, Raiva 
e Acidentes por Animais Peçonhentos) 

Diagnóstico 
realizado 

Unidade 05 0 0 

Elaborar plano de ação com base no 
diagnóstico realizado 

Plano 
elaborado 

Unidade 
05 0 0 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010   

Identificação da subação 
Denominação: Dsei  Tapajós – Subação 39597 - Implantação da Vigilância Ambiental / fatores biológicos em área 
indígena 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
%

 

Designar um responsável técnico para 
atuar na Vigilância Ambiental 

Responsável 
técnico 

designado 
Unidade 01 0 0 

Realizar diagnóstico epidemiológico das 
doenças/agravos transmitidos por 

vetores e antropozoonoses 
(Leishmaniose, Raiva e Acidentes por 

Animais Peçonhentos) 

Diagnóstico 
realizado 

Unidade 

03 0 0 

Elaborar plano de ação com base no 
diagnóstico realizado 

Plano 
elaborado 

Unidade 
01 0 0 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Crítica: Esta subação não pode ser desenvolvida por nenhum dos Dseis, considerando 
inicialmente que não houve capacitação dos técnicos designados como responsáveis e em outras 
situações não havia nenhum técnico com o perfil necessário, bem como não foi possível fazer a 
contratação de um profissional para tal fim, por falta de recursos financeiros. Nestas condições 
ficou inviável desenvolver as outras duas metas, comuns a todos os Dseis. Aguarda-se a efetivação 
desta subação no exercício seguinte.  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Altamira – Subação 40326 - Implementação de ações de atenção à saúde bucal para a população 
indígena 

Descrição da Meta Produto Unidade 
de Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Atingir a média de 1,5 
procedimentos odontológicos 
assistenciais básicos 

Média de procedimento 
alcançada 

Média 1,5 3,20 213,33 

Ampliar em pelo menos 10% o 
número de consultas. 

Nº de consultas 
realizadas  

Unidade 2.293 2.409 105,06 

Ampliar em pelo menos 10% a Nº de tratamentos Unidade 122 154 126,23 
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conclusão de tratamentos 
odontológicos básicos 

concluídos 

Ampliar em pelo menos 10% a 
cobertura média de escovação 
bucal supervisionada 

Média de cobertura - 
escovação bucal 
supervisionada  

Média 338 2.270 671,60 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ dados sujeitos a alteração  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Guatoc – Subação 40379  - Implementação de ações de atenção à saúde bucal para a população 
indígena 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Atingir a média de 1,5 procedimentos 
odontológicos assistenciais básicos 

Média de 
procedimento 
alcançada 

Média 1,5 0,22 14,67 

Ampliar em pelo menos 10% o número 
de consultas. 

Nº de consultas 
realizadas  

Unidade 5.052 1.311 25,95 

Ampliar em pelo menos 10% a 
conclusão de tratamentos 
odontológicos básicos 

Nº de tratamentos 
concluído 

Unidade 524 158 30,15 

Ampliar em pelo menos 10% a 
cobertura média de escovação bucal 
supervisionada 

Média de 
cobertura - 
escovação bucal 
supervisionada 

média 310 101,42 32,72 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ dados sujeitos a alteração  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Kayapó – Subação 39655 - Implementação de ações de atenção à saúde bucal para a população 
indígena 

Descrição da Meta Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Atingir a média de 1,5 
procedimentos odontológicos 
assistenciais básicos 

Média de 
procedimento 
alcançada 

Média 1,5 1,18 78,67  

Ampliar em pelo menos 10% o 
número de consultas. 

Nº de consultas 
realizadas  

Unidade 1.593 1.353 84,93 

Ampliar em pelo menos 10% a 
conclusão de tratamentos 
odontológicos básicos 

Nº de tratamentos 
concluído 

Unidade 480 341 71,04 

Ampliar em pelo menos 10% a 
cobertura média de escovação 
bucal supervisionada 

Média de 
cobertura - 
escovação bucal 
supervisionada 

Média 1,5 1,35 90 

Registrar 100% das informações no 
Sistema Siasi e Siscoesc – Versão 
Saúde Bucal 

Informações 
Registradas – 
Siscoesc/Saúde 
Bucal 

% 100 99,2 99,2 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010 – dados sujeitos a alteração  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Tapajós – Subação 39557  - Implementação de ações de atenção à saúde bucal para a população 
indígena 
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Descrição da Meta Produto Unidade 

de Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Atingir a média de 1,5 
procedimentos odontológicos 
assistenciais básicos 

Média de 
procedimento 
alcançada 

Média 1,5 0,30 20 

Ampliar em pelo menos 10% o 
número de consultas. 

Nº de consultas 
realizadas  

Unidade 2.312 1.770 76,56 

Ampliar em pelo menos 10% a 
conclusão de tratamentos 
odontológicos básicos 

Nº de tratamentos 
concluídos 

Unidade 225 83 36,89 

Ampliar em pelo menos 10% a 
cobertura média de escovação bucal 
supervisionada 

Média de 
cobertura - 
escovação bucal 
supervisionada 

Média 62,62 62,62 100 

      Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ dados sujeitos a alteração  

Análise Crítica: Nesta subação apenas um dos Dseis – Altamira – alcançou todas as metas 
propostas, ocorre que Altamira tem 17 aldeias, de difícil acesso, mas com profissionais – 
odontólogos – suficientes para atender a toda a população. Os demais enfrentam situações que vão 
desde o difícil acesso as aldeias, suas grandes extensões, poucos profissionais, quase nenhuma 
condição de retorno às aldeias no mesmo exercício. Além destas situações foram apontados também 
planejamento inadequado das ações de saúde; insuficiência de materiais de consumo e de 
equipamentos odontológicos; falta de manutenção periódica dos equipamentos existentes e de 
veículos e de sua manutenção periódica para o transporte da EMSI. Mas há também algumas metas 
com sucesso por conta do envolvimento dos demais profissionais em ações educativas.   

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Altamira – Subação40479 - Implementação das ações de prevenção e controle de DST/HIV/AIDS 

Descrição da Meta Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Testar 50% de gestantes para HIV Gestantes testadas 
para HIV 

% 50 50,90 101,8 

Testar 50% de gestantes para 
Sífilis 

Gestantes testadas 
para Sífilis 

% 50 53 106 

Testar 50% de gestantes para 
hepatites virais 

Gestantes testadas 
para Hepatites 

% 50 0 0 

Testar pelo menos 40% dos 
parceiros das gestantes para HIV/ 
Sífilis /Hepatites Virais 

Parceiros testados 
-  
HIV/Sífilis/Hepati
te 

% 40 14 35 

Testar 60% dos indivíduos que 
apresentarem sintomatologia para 
Aids, Tuberculose, Toxoplasmose 
e Hepatite Virais. 

Indivíduos 
testados – 
sintomatologia 
para 
AIDS/Tuberculos
e/Toxoplasmose/
Hepatite 

% 60 100 166,67 

Informar 100% dos casos de HIV, 
Aids e Hepatites Virais 
diagnosticados no SIASI 

Casos informados 
– 
HIV/AIDS/Hepati

%  100 100 100 



 

37

  
tes virais 

Tratar 100% dos casos de DST 
diagnosticados por meio da 
abordagem sindrômica 

Casos Tratados - 
DST 

% 100 100 100 

Ampliar em 20% a 
disponibilização de preservativos 

Nº de 
preservativos 
disponibilizados 

Unidade  2.232 2.237 100,22 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010 / Dados sujeitos a alteração  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Guatoc – Subação 40158 - Implementação das ações de prevenção e controle de DST/HIV/AIDS 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Testar 50% de gestantes para 
HIV 

Gestantes testadas para 
HIV 

% 50 87,6 175,2 

Testar 50% de gestantes para 
Sífilis 

Gestantes testadas para 
Sífilis 

% 70  94,50 

 

135 

Testar 50% de gestantes para 
hepatites virais 

Gestantes testadas para 
Hepatites 

% 50 73,36 146,72 

Testar pelo menos 40% dos 
parceiros das gestantes para 
HIV/ Sífilis /Hepatites Virais 

Parceiros testados - 
HIV/Sífilis/Hepatite 

% 40 20 50 

Testar 60% dos indivíduos que 
apresentarem sintomatologia 
para Aids, Tuberculose, 
Toxoplasmose e Hepatite Virais. 

Indivíduos testados – 
sintomatologia para 
AIDS/Tuberculose/Toxo
plasmose/Hepatite 

% 60 100 166,67 

Informar 100% dos casos de 
HIV, Aids e Hepatites Virais 
diagnosticados no SIASI 

Casos informados – 
HIV/AIDS/Hepatites 
virais 

%  100 100 100 

Tratar 100% dos casos de DST 
diagnosticados por meio da 
abordagem sindrômica 

Casos Tratados - DST % 80 93,30 116,63 

Ampliar em 20% a 
disponibilização de 
preservativos 

Nº de preservativos 
disponibilizados 

Unidade 

 

10.663 7.817 73,3 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ Dados sujeitos a alteração   

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Kayapó – Subação 39675 - Implementação das ações de prevenção e controle de DST/HIV/AIDS 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 
Programad

o % 

Testar 100% de gestantes para 
HIV 

Gestantes testadas para 
HIV 

% 100 51 51 

Testar 100% de gestantes para 
Sífilis 

Gestantes testadas para 
Sífilis 

% 100 51 51 

Testar 100% de gestantes para 
hepatites virais 

Gestantes testadas para 
Hepatites 

% 100 51 51 

Testar 100% dos parceiros das 
gestantes para HIV/ Sífilis 

Parceiros testados - 
HIV/Sífilis/Hepatite 

% 100 0 0 
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/Hepatites Virais 

Testar 100% dos indivíduos que 
apresentarem sintomatologia 
para Aids, Tuberculose, 
Toxoplasmose e Hepatite Virais. 

Indivíduos testados – 
sintomatologia para 
AIDS/Tuberculose/Toxo
plasmose/Hepatite 

% 100 100 100 

Informar 100% dos casos de 
HIV, Aids e Hepatites Virais 
diagnosticados no SIASI 

Casos informados – 
HIV/AIDS/Hepatites 
virais 

%  100 100 100 

Tratar 100% dos casos de DST 
diagnosticados por meio da 
abordagem sindrômica 

Casos Tratados - DST % 100 100 100 

Ampliar em 20% a 
disponibilização de 
preservativos 

Nº de preservativos 
disponibilizados 

Unidade 

 

1.484 1.505 101,42 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ Dados sujeitos a alteração   

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Tapajós – Subação 39817  - Implementação das ações de prevenção e controle de DST/HIV/AIDS 

Descrição da Meta 

Produto 
Unidad

e de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 
Programad

o % 

Testar 50% de gestantes para 
HIV 

Gestantes testadas para 
HIV 

% 80 40 50 

Testar 80% de gestantes para 
Sífilis 

Gestantes testadas para 
Sífilis 

% 80 14,02 17,53 

Testar 80% de gestantes para 
hepatites virais 

Gestantes testadas para 
Hepatites 

% 60 3,88 6,47 

Testar pelo menos 60% dos 
parceiros das gestantes para 
HIV/ Sífilis /Hepatites Virais 

Parceiros testados - 
HIV/Sífilis/Hepatite 

% 60 10,44 17,4 

Testar 60% dos indivíduos que 
apresentarem sintomatologia 
para Aids, Tuberculose, 
Toxoplasmose e Hepatite Virais. 

Indivíduos testados – 
sintomatologia para 
AIDS/Tuberculose/Toxo
plasmose/Hepatite 

% 100 100 100 

Informar 100% dos casos de 
HIV, Aids e Hepatites Virais 
diagnosticados no SIASI 

Casos informados – 
HIV/AIDS/Hepatites 
virais 

%  100 100 100 

Tratar 100% dos casos de DST 
diagnosticados por meio da 
abordagem sindrômica 

Casos Tratados - DST % 100 100 100 

Ampliar em 20% a 
disponibilização de 
preservativos 

Nº de preservativos 
disponibilizados 

Unidade 6.221 6.223 100,03 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ Dados sujeitos a alteração  

Análise Crítica: Em que pese as dificuldades em operacionalizar todas as metas os Dseis 
alcançaram 62,5% do total, embora se tenha enfrentado situações como falta de conhecimento do 
profissional referente a meta a ser alcançada, falta de estrutura nos Pólos Base,  ausência de parceria 
com Estado e município,  falta de suporte logístico(ausência de kits testes rápidos suficientes), 
desinteresse da população atendida, especialmente os parceiros, dificuldade em transportar a 
população – alvo para realizar exames, entre outras, foi possível desenvolver as metas, e demonstrar 
a população assistida a necessidade dos exames desmistificando e desfazendo preconceitos.  
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Identificação da subação 

Denominação: Dsei Altamira – Subação 40521  - Controle de Malária em área indígena 
Descrição da Meta 

Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Reduzir em pelo menos 15% o 
numero de casos de malaria no 
âmbito do Dsei. 

Casos de Malaria Unidade 435 733 59,35 

Realizar buscas ativas em 100% 
das aldeias que apresentam casos 
suspeitos 

Aldeias com 
busca ativa 
realizada 

% 100 100 100 

Tratar 100% dos casos 
confirmados.  

Casos tratados % 100 100 100 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/Dsei Altamira - 02/2011/ Dados sujeitos a alteração  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Guatoc – Subação 40398 - Controle de Malária em área indígena 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Reduzir em pelo menos 15% o numero 
de casos de malaria no âmbito do Dsei.

 

Casos de Malaria

 

Unidade 526 348 151,14 

Realizar buscas ativas em 100% das 
aldeias que apresentam casos suspeitos

 

Aldeias com busca 
ativa realizada

 

% 100 100 100 

Tratar 100% dos casos confirmados.  Casos tratados % 100 100 100 
  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ Dsei Guatoc – 02/2011/ Dados sujeitos a alteração  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Kayapó – Subação 39676   - Controle de Malária em área indígena 

Descrição da Meta 

Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Reduzir em pelo menos 15% o 
numero de casos de malaria no 
âmbito do Dsei. 

Casos de Malaria Unidade 154 94 163,8 

Realizar buscas ativas em 100% das 
aldeias que apresentam casos suspeitos

 

Aldeias com busca 
ativa realizada

 

% 100 100 100 

Tratar 100% dos casos confirmados.  Casos tratados % 100 100 100 
  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ Dsei Kayapó 02/2011/ Dados sujeitos a alteração  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Tapajós – Subação 39635  - Controle de Malária em área indígena 

Descrição da Meta 

Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Reduzir em pelo menos 15% o 
numero de casos de malaria no 
âmbito do Dsei. 

Casos de Malaria Unidade 2.773 4.921 56,35 

Realizar buscas ativas em 100% das 
aldeias que apresentam casos suspeitos

 

Aldeias com busca 
ativa realizada 

% 100 100 100 
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Tratar 100% dos casos confirmados.  Casos tratados % 100 93,22 93,22 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ Dsei Tapajós -02/2011/ Dados sujeitos a alteração  

Análise Crítica: O Dsei Guatoc alcançou o melhor desempenho em relação à redução do número de 
casos, reduziu mais de 40% o número de casos, o Dsei possui um corpo técnico qualificado no que 
se refere ao controle desta endemia. Quanto aos demais há fatores que contribuem negativamente ao 
controle. Por exemplo, abertura de novas aldeias com desmatamento desordenado para a construção 
da aldeia e plantio de roças, hábitos culturais dos indígenas em frequentar os rios e matas e ainda 
outras dificuldades apresentadas pela infraestrutura como insuficiência de transportes terrestre e 
fluvial, equipamentos específicos para controle vetorial, recursos humanos deficitários e 
medicamentos insuficientes entre outros aspectos.  O Gráfico III demonstra o desempenho dos Dsei 
no combate a endemia durante o período e 2003-2010 no qual se verifica que ela já este em 
patamares maiores principalmente no Dsei Altamira, atualmente a maior incidência ocorre no Dsei 
Tapajós, enquanto que a menor ocorreu no Dsei Kayapó, mas comparando o desempenho deste 
Dsei em relação ao exercício de 2009 o Dsei Guatoc apresentou o melhor decrescimento.  No 
âmbito da Suest houve um crescimento de 14,67%.   
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Gráfico III - Incidência Parasitária Anual de Malária, segundo Distritos Sanitários Especiais Indígenas, no 
período 2003-2010, no âmbito da Suest-Pa

Altamira 638,30 385,70 327,60 387,70 441,00 285,17 206,95 281,5

Guatoc 62,80 51,90 132,70 147,90 185,40 140,98 88,82 48,6

Kayapó 7,40 0,60 0,90 6,80 1,10 1,96 42,06 20,88

Tapajós 446,90 312,90 372,60 531,10 356,40 281,46 365,31 506,50

Suest-Pa 256,50 172,80 218,30 287,90 242,00 180,32 206,83 237,18

IPA 2003 IPA2004 IPA 2005 IPA 2006 IPA 2007 IPA 2008 IPA 2009 IPA 2010*

 

     Fonte: Relatório de Gestão 2009-Core-Pa // 2010* - Dseis/02.2011/Dados sujeitos a alteração    

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Altamira – Subação - Implementação das ações de controle da Tuberculose e Hanseníase nas 
áreas indígenas 

Descrição da Meta 

Produto 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Realizar busca ativa em 100% das 
aldeias com registro de casos 
novos de TB 

Aldeias com busca 
ativa realizada 

% 100 100 100 

Realizar Tratamento diretamente 
observado em 100% dos casos 
diagnosticados 

Casos com DOTS 
realizados 

% 100 0 0 
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Alcançar 100% de cura dos casos 
de Tuberculose diagnosticados 

Cura alcançada % 90 0 0 

Realizar busca ativa nas aldeias 
que apresentarem registros de 
casos de Hanseníase 

Aldeias com busca 
ativa realizada 

% 100 100 100 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Relatório de Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Guatoc – Subação 40360 - Implementação das ações de controle da Tuberculose e Hanseníase nas 
áreas indígenas 

Descrição da Meta  

Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Realizar busca ativa em 100% das 
aldeias com registro de casos novos 
de TB 

Aldeias com busca 
ativa realizada 

% 100 100 100 

Realizar Tratamento diretamente 
observado em 100% dos casos 
diagnosticados 

Casos com DOTS 
realizados 

% 100 100 100 

Alcançar 100% de cura dos casos de 
Tuberculose diagnosticados 

Cura alcançada % 100 100 100 

Realizar busca ativa nas aldeias que 
apresentarem registros de casos de 
Hanseníase 

Aldeias com busca 
ativa realizada 

% 100 100 100 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Relatório de  Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Kayapó – Subação 39579 - Implementação das ações de controle da Tuberculose e Hanseníase 
nas áreas indígenas 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Realizar busca ativa em 100% das 
aldeias com registro de casos novos 
de TB 

Aldeias com 
busca ativa 
realizada

 

% 100 100 100 

Realizar Tratamento diretamente 
observado em 100% dos casos 
diagnosticados 

Casos com 
DOTS 
realizados

 

% 100 100 100 

Alcançar 100% de cura dos casos de 
Tuberculose diagnosticados 

Cura 
alcançada

 

% 100 66,66 66,66 

Realizar busca ativa nas aldeias que 
apresentarem registros de casos de 
Hanseníase

 

Aldeias com 
busca ativa 
realizada 

% 100 100 100 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Relatório de  Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Tapajós – Subação 39837 - Implementação das ações de controle da Tuberculose e Hanseníase 
nas áreas indígenas 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Realizar busca ativa em 100% das 
aldeias com registro de casos novos 

Aldeias com busca 
ativa realizada 

% 100 100 100 
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de TB 

Realizar Tratamento diretamente 
observado em 100% dos casos 
diagnosticados 

Casos com DOTS 
realizados 

% 100 100 100 

Alcançar 100% de cura dos casos de 
Tuberculose diagnosticados 

Cura alcançada % 100 100 100 

Realizar busca ativa nas aldeias que 
apresentarem registros de casos de 
Hanseníase 

Aldeias com busca 
ativa realizada 

% 100 100 100 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Relatório de  Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Crítica: Esta subação vem sendo executada e monitorada desde 2003, como se observa no 
Gráfico IV, abaixo, verifica-se também que não ocorre nenhum caso de Tuberculose Bacilífera, no 
âmbito do Dsei Altamira, desde 2005, sendo que em 2010 não houve necessidade em executar as 
meta referentes aos DOTS (Tratamento Diretamente Observado Supervisionado), constantes das 
metas desta subação, bem como a meta referente à cura.  O Gráfico também demonstra que em 
relação aos demais apenas Dsei Tapajós reduziu o seu coeficiente em relação a 2009 em 48,3%, 
quanto ao Dsei Guatoc e Dsei Kayapó ocorreram acréscimos significativos em seus coeficientes.   

O Gráfico IV demonstra também que o Dsei Kayapó apresentou o maior crescimento no 
coeficiente, 158,5 % comparado a 2009. Em termos absolutos o número total de casos são 19 que 
correspondem a 81,27/mil e está 8% acima das ocorrências do exercício de 2009. Ressalta-se que 
estas informações são passíveis de correção considerando que as informações enviadas pelas aldeias 
e pólos não são repassadas imediatamente ao Dsei por conta principalmente das condições de 
acesso, uma vez que até o uso de telefone em muitos casos torna-se inviável. 

O aumento de casos no Dsei Kayapó deve muito a cultura do povo Kayapó, sua crença no 
pagé, o que muitas vezes inviabiliza o processo de cura e o que é mais grave alimenta a cadeia de 
transmissão da doença. 
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Gráfico IV - Coeficiente de Incidência de Tuberculose Pulmonar Bacilífera, segundo 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas, no âmbito da Suest-Pa, no período 2003-2010

Altamira 52,27 93,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Guatoc 87,03 117,57 15,54 16,18 139,86 59,61 71,75 84,02

Kayapó 304,47 336,08 299,56 295,07 272,33 98,14 139,44 220,45

Tapajós 136,24 0,00 14,35 45,54 86,08 81,62 67,48 32,60

Suest-Pa 139,51 112,80 67,19 76,46 129,21 68,30 75,10 81,21

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

 

          Fonte: Relatório de Gestão 2009 - Core - Pa/ 2010* - Dseis – Dados sujeitos a Alteração          

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Altamira – Subação 40240 - Implementação das ações de imunização nas aldeias 
Descrição da Meta Produto Unidade Exercício 2010 
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de 
Medida Programado Realizado 

Realizado/ 
Programado 
% 

Alcançar no mínimo 83% de 
pessoas com esquema vacinal 
completo 

Cobertura vacinal 
alcançada – Esquema 
Vacinal Completo 

% 83 71,20 85,78 

Alcançar no mínimo 80% de 
cobertura vacinal para as 
vacinas Pentavalente e VOP, 
em menores de 1 ano. 

Cobertura vacinal 
alcançado – 
Pentavalente e VOP  - < 
1 ano 

% 80 14,65 18,31 

Alcançar no mínimo 85% de 
cobertura vacinal para todas as 
vacinas Hepatite B e Tríplice 
Viral, na faixa de 1-4 anos 

Cobertura de vacinal 
alcançado – Hepatite B 
e Tríplice Viral – 1-4 
anos 

% 85 84,80 99,76 

Alcançar no mínimo 93% de 
cobertura vacinal para as 
vacinas Dupla Adulto e Tríplice 
Viral, para as mulheres em 
idade fértil (10-49 anos) 

Cobertura vacinal 
alcançado – Dupla 
Adulto e Tríplice Viral 
– mulheres de 10-49 
anos 

% 93 93,50 100,54 

Ampliar para no mínimo 4, o 
numero de entradas de equipes 
de vacinação nas aldeias de difícil 
acesso. 

Número de entradas – 
Equipes nas aldeias 

Unidade 04 03 75 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Relatório de Monitoramento/Plamsus/2010 – Dados sujeitos a alteração  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Guatoc – Subação  40437-  Implementação das ações de imunização nas aldeias 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 
Programado 
% 

Alcançar no mínimo 90% de 
pessoas com esquema vacinal 
completo 

Cobertura vacinal 
alcançada – Esquema 
Vacinal Completo 

% 90 97,4 108,2 

Alcançar no mínimo 81% de 
cobertura vacinal para as 
vacinas Pentavalente e VOP, 
em menores de 1 ano. 

Cobertura vacinal 
alcançado – 
Pentavalente e VOP  - < 
1 ano 

% 81 76,40 94,32 

Alcançar no mínimo 99,4% de 
cobertura vacinal para todas as 
vacinas Hepatite B e Tríplice 
Viral, na faixa de 1-4 anos 

Cobertura de vacinal 
alcançado – Hepatite B 
e Tríplice Viral – 1-4 
anos 

% 99,4 97,8 98,39 

Alcançar no mínimo 96% de 
cobertura vacinal para as 
vacinas Dupla Adulto e Tríplice 
Viral, para as mulheres em 
idade fértil (10-49 anos) 

Cobertura vacinal 
alcançado – Dupla 
Adulto e Tríplice Viral 
– mulheres de 10-49 
anos 

% 96 99,60 103,75 

Ampliar para no mínimo 4, o 
numero de entradas de equipes 
de vacinação nas aldeias de 
difícil acesso. 

Número de entradas – 
Equipes nas aldeias 

Unidade 04 10 250 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Relatório de Monitoramento/Plamsus/2010 – Dados sujeitos a alteração   

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Kayapó – Subação 39656 -  Implementação das ações de imunização nas aldeias 

Descrição da Meta Produto Unidade Exercício 2010 
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de 

Medida Programado Realizado 
Realizado/ 
Programado 
% 

Alcançar no mínimo 75% de 
pessoas com esquema vacinal 
completo 

Cobertura vacinal 
alcançada – Esquema 
Vacinal Completo 

% 75 94 125,3 

Alcançar no mínimo 80% de 
cobertura vacinal para as 
vacinas Pentavalente e VOP, 
em menores de 1 ano. 

Cobertura vacinal 
alcançado – 
Pentavalente e VOP  - 
< 1 ano 

% 80 54 67,5 

Alcançar no mínimo 92% de 
cobertura vacinal para todas as 
vacinas Hepatite B e Tríplice 
Viral, na faixa de 1-4 anos 

Cobertura de vacinal 
alcançado – Hepatite B 
e Tríplice Viral – 1-4 
anos 

% 92 90 97,83 

Alcançar no mínimo 100% de 
cobertura vacinal para as 
vacinas Dupla Adulto e Tríplice 
Viral, para as mulheres em 
idade fértil (10-49 anos) 

Cobertura vacinal 
alcançado – Dupla 
Adulto e Tríplice Viral 
– mulheres de 10-49 
anos 

% 100 100 100 

Ampliar para no mínimo 4, o 
numero de entradas de equipes 
de vacinação nas aldeias de difícil 
acesso. 

Número de entradas – 
Equipes nas aldeias 

Unidade 04 07 175 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Relatório de Monitoramento/Plamsus/2010 – Dados sujeitos a alteração  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Tapajós– Subação 39838  -  Implementação das ações de imunização nas aldeias 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 
Programado 
% 

Alcançar no mínimo 87,5% de 
pessoas com esquema vacinal 
completo 

Cobertura vacinal 
alcançada – Esquema 
Vacinal Completo 

% 87,5 86 98,29 

Alcançar no mínimo 80% de 
cobertura vacinal para as 
vacinas Pentavalente e VOP, 
em menores de 1 ano. 

Cobertura vacinal 
alcançado – 
Pentavalente e VOP  - < 
1 ano 

% 80 55 68,75 

Alcançar no mínimo 96% de 
cobertura vacinal para todas as 
vacinas Hepatite B e Tríplice 
Viral, na faixa de 1-4 anos 

Cobertura de vacinal 
alcançado – Hepatite B 
e Tríplice Viral – 1-4 
anos 

% 96 86,10 89,69 

Alcançar no mínimo 99% de 
cobertura vacinal para as 
vacinas Dupla Adulto e Tríplice 
Viral, para as mulheres em 
idade fértil (10-49 anos) 

Cobertura vacinal 
alcançado – Dupla 
Adulto e Tríplice Viral 
– mulheres de 10-49 
anos 

% 99 95 95,95 

Ampliar para no mínimo 4, o 
numero de entradas de equipes 
de vacinação nas aldeias de 
difícil acesso. 

Número de entradas – 
Equipes nas aldeias 

Unidade 04 04 100 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Relatório de Monitoramento/Plamsus/2010 – Dados sujeitos a alteração  

Análise Crítica: Esta é uma subação difícil de ser alcançada, porque o nomadismo nas populações 
indígenas, e ainda o aspecto geográfico e a rotatividade na Equipe Multidisciplinar de Saúde 
Indígena – EMSI - influenciam diretamente no resultado, especialmente em relação à população 
menor de ano. O melhor desempenho é do Dsei Guatoc.  
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As informações apresentadas em sua maioria não estão concluídas, considerando que a 

cobertura vacinal ocorre semestralmente e os resultados referentes ao 2º semestre são concluídos no 
exercício seguinte, embora a vacinação ocorra em praticamente todos os meses. Até o momento 
apenas o Dsei Tapajós não alcançou o percentual definido em relação ao Esquema Vacinal 
Completo – EVC. E, excetuando o Dsei Altamira, todos os demais alcançaram ou superaram o 
número de entradas das equipes nas aldeias para realizar a vacinação. Quanto a operacionalização 
da vacinação propriamente dita, excetuando o Dsei Tapajós, todos alcançaram a meta apenas em 
relação a Dupla Adulto e Tríplice Viral, mas não conseguiram atingir as metas definidas para as 
demais.  

O Gráfico V, abaixo, demonstra que no período 2007-2010 os Dseis têm avançado nesta 
subação, embora ainda não se tenha o resultado final em relação ao exercício 2010, mesmo sendo 
estas informações parciais, sujeitas a alteração.  
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Gráfico V - Situação do Esquema Vacinal Completo nos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas, no âmbito da Suest-Pa, no período de 2007-2010.

Altamira 72,1 81,2 74,8 71,2

Guatoc 83,52 93,23 93,2 97,4

Kayapó 86,1 87,5 78,95 94

Rio Tapajós 84,7 85,5 87,2 86

2007 2008 2009 2010*

                                                                   
Fonte: Relatórios de Gestão 2007-2009// Equipes Técnicas dos Dsei / 02.2011 /  2010*- Dados  sujeitos a alteração  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Altamira– Subação 40202 - Fortalecimento do Sistema de Informação da Atenção à Saúde 
Indígena - SIASI 

Descrição da Meta Produto Unidade 
de Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 
Programado 
% 

Enviar no mínimo 1 lote mensal 
para alimentação do Siasi 

Dsei com lotes enviados 
- mensalmente 

Unidade 01 01 100 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Relatório de Monitoramento/Plamsus/2010   

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Guatoc – Subação  40459 -  Fortalecimento do Sistema de Informação da Atenção à Saúde 
Indígena - SIASI 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 
de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 
Programado 
% 

Enviar no mínimo 1 lote mensal 
para alimentação do Siasi 

Dsei com lotes 
enviados- mensalmente 

Unidade 01 4,9 490 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Relatório de  Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Kayapó – Subação 39877 -  Fortalecimento do Sistema de Informação da Atenção à Saúde 
Indígena - SIASI 

Descrição da Meta Produto Unidade Exercício 2010 
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de 

Medida Programado Realizado 
Realizado/ 
Programado 
% 

Enviar no mínimo 1 lote mensal 
para alimentação do Siasi 

Dsei com lotes enviados 
- mensalmente 

Unidade 01 1,5 150 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Relatório de Monitoramento/Plamsus/2010  

Identificação da subação 
Denominação: Dsei Tapajós – Subação 39920 - Fortalecimento do Sistema de Informação da Atenção à Saúde 
Indígena - SIASI 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 
de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 
Programado 
% 

Enviar no mínimo 1 lote mensal 
para alimentação do Siasi 

Dsei com lotes enviados 
- mensalmente 

Unidade 01 01 100 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Relatório de Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Crítica: O Siasi - Sistema de Informação de Saúde Indígena - tem sido alimentado com 
regularidade, considerando que o exigido na meta é de um lote de informações por mês de cada 
Dsei, mas constata-se que o Dsei Guatoc e o Dsei Kayapó superaram as expectativas e enviaram 
mais de um lote/mês, considerando que possuem mais de um pólo, Dsei Guatoc tem 08 pólos e Dsei 
Kayapó tem 04. Embora todos tenham alcançado suas metas, as dificuldades enfrentadas no registro 
das informações são inúmeras, dentre estas temos: atraso constante no seu envio em razão da falta 
de profissional para a realização da inserção de dados no sistema; profissional sobrecarregado; 
problemas técnicos nos computadores (obsoletos) dos pólos base, e falta de lançamento pelo Desai 
das informações mensais constantes nos lotes enviados pelo Dsei ao Desai/CGASI/Presidência.  

Analise Crítica da área de Saúde Indígena: De um total de 164 metas os quatro Dseis 
conseguiram atingir 52,4% do total, sendo o Dsei Kayapó o que alcançou o melhor índice 14,6%. 
Os quatro Dseis conseguiram atingir resultados integrais em 36,5% das 52 subações. O objetivo de 
cada subação, em sua maioria foi parcialmente alcançado. No momento em que a mudança foi 
concretizada oficialmente tanto os Dsei quanto a Suest enfrentaram alguns impasses de natureza 
administrativa, que impediu por breve momento de se continuar a assistência, mas logo se 
restabeleceu o andamento dos processos de trabalho. Mas observa-se que há necessidade em 
investir na capacitação dos trabalhadores que fazem a gestão destes Distritos, é necessário descobrir 
mecanismos mais eficazes na fixação dos trabalhadores nas aldeias, melhorar a condição de 
trabalho, por exemplo, que ainda é precária, provocado pela próprio contexto cultural.   

2.3.3. Subações referentes à área de Gestão  

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 0016 Denominação: Gestão da Política de Saúde 
Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 
Objetivo Geral: Fortalecer a gestão do SUS nas três esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeiçoar a 
capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à população.  
Objetivos Específicos: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos 
programas na área da saúde. 
Gerente: Márcia Bassit Lameiro da Costa Mazzoli – 
Ministério da Saúde 

Responsável: Luiz Fernando Beskow – Ministério da 
Saúde 

Público Alvo: Governo 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da Ação  
Denominação: 4572 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação 
Tipo de Ação: Atividade 
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Finalidade: Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de 
trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. 
Descrição: Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, 
pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, 
seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: Carlos Luiz Barroso Junior 
Unidade Executora: Departamento de Administração (DEADM) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 
Denominação: Subação 39997 – Participação de Servidores Públicos Federais da Funasa em Eventos de 
Capacitação 

Descrição da Meta Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Promover a participação de 399 
servidores públicos Federais em 
exercício na Funasa/Core/PA em 
eventos de Capacitação. 

Nº de 
participação 

Participação 587 280 47,70 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 //Suest/Sereh/Socap /Março/2011  

Análise Crítica: A Suest não conseguiu alcançar sua meta em decorrência da aprovação do Plano 
Anual de Capacitação - PAC/2010 um tanto tardio, aliando - se a isso o trâmite dos processos de 
capacitação desenvolveu-se com algumas dificuldades quanto à liberação de documentos para 
agilização de processos de capacitação pelas empresas parceiras e ainda a não participação de 
alguns servidores inscritos nos eventos programados.   

Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 0750 Denominação: Apoio Administrativo 
Tipo do Programa: Apoio às Políticas e Áreas Especiais 
Objetivo Geral: Não definido 
Objetivos Específicos: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus 
programas finalísticos 
Gerente: Não se aplica Responsável: Carlos Luiz Barroso Junior - Funasa 
Público Alvo: Governo

 

Fonte: Sigplan 

 

Identificação da Ação  
Denominação: 20CW - Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos 
Tipo de Ação: Não informado 
Finalidade: Proporcionar aos servidores e empregados condições pra manutenção da saúde física e mental. 
Descrição: Realização dos exames médicos periódicos dos servidores e empregados da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) 
Coordenador da Ação: Carlos Luiz Barroso Junior 
Unidade Executora: Departamento de Administração (DEADM) 
Fonte: Sigplan 

  

Identificação da subação 
Denominação: Subação 39415 –  Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Realizar Exames Médicos Periódicos 
em 410 servidores ativos, nomeados 

Servidores 
Beneficiados

 

% 80 0 0 
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em cargo de comissão e contrato 
temporário na Coordenação Regional 
do Pará.  
Realizar Exames Médicos Periódicos 
em 1665 servidores ativos 
(descentralizados)  

Servidores 
Descentralizados 

Beneficiados 
% 80 0 0 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Crítica: Esta subação não foi operacionalizada pela Suest - Pa em decorrência do atraso na 
disponibilização de um sistema informatizado proposto pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – MPOG que auxiliasse no gerenciamento e na realização dos Exames 
Periódicos, foi impossível dar início à ação.    

Identificação da Ação  
Denominação: 2000 - Administração da Unidade 
Tipo de Ação: Atividade 
Finalidade: Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes dos orçamentos da 
União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em programas ou ações finalísticas. 
Descrição: A atividade padronizada Administração da Unidade substitui as antigas atividades 2000 - Manutenção de 
Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de Serviços de Transportes e 2002 - Manutenção e Conservação de 
Bens Imóveis. Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser 
apropriadas em ações finalísticas, nem a um programa finalístico.  Essas despesas, quando claramente associadas a 
determinada ação finalística, devem ser apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação 
finalística, mas puderem ser apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na ação Gestão e 
Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem ser apropriadas nem a um programa nem a uma ação 
finalística, devem ser apropriadas na ação Administração da Unidade (2000). Essas despesas compreendem: serviços 
administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; 
manutenção e conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; 
tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de serviços técnicos e 
administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); sistemas 
de informações gerenciais internos; estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de 
políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc.; produção e edição 
de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais atividades - meio 
necessárias à gestão e administração da unidade. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: Carlos Luiz Barroso Junior 
Unidade Executora: Departamento de Administração (DEADM) 
Fonte: Sigplan  

 

Identificação da subação 
Denominação: Subação 39395 – Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -PCMSO 

 

Descrição da Meta 
Produto Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Implantar o Programa de Qualidade 
de Vida no Trabalho 

Programa 
implantado   Unidade 01 01 100 

Desenvolver pelo menos 3 ações de 
promoção e prevenção a saúde: 
ginástica laboral, acompanhamento e 
orientação nutricional e dança. 

Ações 
desenvolvidas 

 

Unidade 03 01 33,33 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  
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Análise Crítica: A Equipe do Seais - Setor de Apoio ao Servidor, do Serviço de Recursos 
Humanos/Sereh conseguiu implantar o Programa de Qualidade de Vida, conseguindo também 
efetivar uma das ações previstas na meta 2. O que impediu a sua plena execução foi a ausência de 
um profissional da área de Terapia Ocupacional e a aquisição dos equipamentos e material de 
consumo que até o fechamento desta subação, ainda não havia sido entregue, uma vez que o 
processo licitatório estava em andamento.  

Identificação da subação 
Denominação:  Subação 40877 – Melhoria do Ambiente de Trabalho - Laudo de Avaliação Ambiental 

Descrição das Metas Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Executar 75% das medidas 
corretivas identificadas no Laudo 
de Avaliação Ambiental da Core - 
PA 

Medida 
executada 

% 75 55 73,33 

Constituir grupo de trabalho por 
meio de portaria, para promoção e 
acompanhamento da aplicação das 
medidas corretivas apontadas no 
laudo 

GT 
constituído 

Unidade 01 01 100 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  

Análise Crítica: O Grupo de Trabalho foi constituído por meio da Portaria nº860 de 13/10/2010, 
publicada no BS 042 de 18/10/2010, no entanto, em decorrência do afastamento de alguns membros 
do Grupo de Trabalho designados para dar prosseguimento ao cumprimento do laudo pericial, não 
foi possível adotar algumas providências, devendo ser executadas no próximo exercício, estando 
ainda aguardando a aquisição de equipamentos fundamentais ao cumprimento da meta.                



2.3.4. Quadro Resumo da Execução física e financeira das Subações realizadas pela Suest-Pa 

Função

 
Subfunção

 
Programa

 
Ação 

Tipo 
da 

Ação

 
Prioridade

 
Subação Descrição das 

metas 
Produto Un. 

Medida

 
Execução Física Execução Financeira 

Meta 
Prevista

Meta 
Realiza

da 

Meta 
Prevista 

Meta 
Realiza

da 
Saneamento Ambiental 

 

10  512  0122  20AF  A  1  

39397 - Apoio ao 
controle da 

qualidade da 
água para 

consumo humano

Visitas aos 
municípios, 
diagnóstico da 
qualidade da água 
nos municípios, 
capacitação de 
técnicos, 
implantação de 
laboratórios, 
diagnóstico da 
qualidade da água 
das aldeias, 
implantação de 
desinfecção nas 
aldeias, implantação 
de laboratórios de 
pólos base. 

Visita Técnica 
Preliminar 
Realizada 

Unidade 07 10 

78.234,00 * 

Projeto 
Analisado 

Unidade 07 07 

Sistema 
Atendido 

Unidade 07 05 

Aldeia 
Beneficiada 

Unidade 30 26 

Visita de 
Acompanha
mento de 
exercícios 
anteriores 
realizadas 

Unidade 07 09 

10 512 0122 20AG A 3 

39418 - Fomento 
à Elaboração de 

Planos 
Municipais de 
Saneamento 

Básico (PMSB)   

Recebimento, 
análise, participação 
em reuniões, 
emissão de 
pareceres técnicos, 
encaminhamento de 
relação de 
pendências as 
convenentes, 
recebimento de 
pendências e análise 
das mesmas, até 
todas as pendências 
sanadas    

Diagnóstico 
Analisado  

Unidade 03 03 

63.720,00 * 

Plano de 
Trabalho e 
Orçamento 
Detalhado 
Analisado 

Unidade 03 00 

Município 
Apoiado 

Unidade 03 03 

Parecer 
Elaborado 

Unidade 03 00 

Participação 
em Reunião 

Unidade 03 00 

10 541 0122 6908 A 3 31576- Sensibilizar, apoiar Município Unidade 44 29 119.784,00 * 
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Fomento à 

Educação em 
Saúde voltada 

para 
Saneamento 
Ambiental  

e assessorar os 
municípios na 
elaboração e 
execução do 
PESMS e na 
implantação e/ou 
implementação de 
Núcleos de 
Educação em 
Saúde municipais 
quanto as ações 
educativas voltadas 
para o Saneamento 
Ambiental. 

apoiado/PA
C 2010 

Município 
apoiado/Núc

leos de 
Educação 
em Saúde 

Unidade 14 16 

Município 
apoiado/ 

Convênios 
exercícios 
anteriores 

Unidade 37 0 

Município 
Beneficiado/ 

PAC/ 
exercícios 
anteriores 

Unidade 10 02 

Município 
Beneficiado/ 

Áreas 
Especiais 

Unidade 02 0 

Município 
Beneficiado/ 
NICT/PMS

B 

Unidade 

 

03 03 

Município 
apoiado/ 

Convênios 
anteriores 

a 2006 

Unidade 42 11 

10 512 0122 7652 P 1 

39495– 
Implantação de 

Melhorias 
Sanitárias 

Domiciliares para 
Prevenção e 
Controle de 

Agravos 

Recebimento, 
análise, visita 
técnica preliminar, 
emissão de 
pareceres técnicos, 
encaminhamento de 
relação de 
pendências as 
convenentes, 
recebimento de 
pendências e análise 

Visita Técnica 
Preliminar 
Realizada 

Unidade 01 01 

37.403,51 * 

 

Projeto 
Analisado 
exercícios 
anteriores 

Unidade 11 11 

 

Projeto 
Analisado 

Unidade 01 01 
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das mesmas, até 
todas as pendências 
sanadas. Visitas 
acompanhamento e 
prestação de contas 
aos convênios já 
firmados 

exercício 2010

 
Visita de 

Acompanha
mento de 

obras 
realizadas 

Unidade 25 47 

10 512 0122 10GD P 1 

39195 - 
Implantação e 
melhoria de 
sistemas de 

abastecimento de 
água  

Recebimento, 
análise, visita 
técnica preliminar, 
emissão de 
pareceres técnicos, 
encaminhamento de 
relação de 
pendências as 
convenentes, 
recebimento de 
pendências e análise 
das mesmas, até 
todas as pendências 
sanadas. 
                      

Visita de 
Acompanhame
nto de obras de 

exercícios 
anteriores 
realizadas 

Unidade 59 126 

97.878,33 * 
Visita Técnica 

Preliminar 
Realizada 

exercício 2010

Unidade 10 14 

Projeto 
Analisado 
exercícios 
anteriores 

Unidade 115 115 

10 512 0122 10GD P 1 

39457 - 
Implantação e 
melhoria de 
sistemas de 

abastecimento de 
água 

Recebimento, 
análise, visita 
técnica preliminar, 
emissão de 
pareceres técnicos, 
encaminhamento de 
relação de 
pendências as 
convenentes, 
recebimento de 
pendências e análise 
das mesmas, até 
todas as pendências 
sanadas. 

Poços 
Construídos

 

Unidade 50 25 212.400,00 * 

10 512 0122 10GE P 1 

39417 - 
Implantação e 
melhoria de 
sistemas de 

Recebimento, 
análise, visita 
técnica preliminar, 
emissão de 

Visita Técnica 
Preliminar 
Realizada 

exercício  2010

Unidade 2 1 14.868,00 * 
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esgotamento 

sanitário   
pareceres técnicos, 
encaminhamento de 
relação de 
pendências as 
convenentes, 
recebimento de 
pendências e análise 
das mesmas, até 
todas as pendências 
sanadas. Visitas de 
acompanhamento e 
prestação de contas 
aos convênios já 
firmados.                 

Projeto 
Analisado 
exercícios 
anteriores 

Unidade 24 24 

Visita de 
Acompanha
mento de 
obras de 
exercícios 
anteriores 
realizadas

 

Unidade 12 26 

Projeto 
Analisado 
exercício 
2010 

    
Unidade 

02 

02      

10 131 1287 4641 A 3 

40597 - 
Divulgação 
permanente 
da imagem 

institucional 
da Funasa nas 

ações de 
saneamento e 

saúde 
indígena 

Divulgar matérias 
através de mídias 

externas e internas, 
ações, projetos e 

programas da 
Funasa nas áreas 
de Saneamento 

Ambiental e Saúde 
Indígena; Elaborar 

boletim 
informativo 

mensalmente.  

Matéria 
Divulgada  

Unidade/ 
Mídia 

Externa

 

100 38 

3.520,00 * 

Matéria 
Divulgada/ 

Mídia 
Interna 

Unidade 50 38 

Boletim 
Elaborado 

Unidade 11 08 

   

10    511 1287 7656 P 1 

39398-
Ampliação e 
melhoria de 
serviços de 

saneamento em 
áreas rurais e 

especiais 

Recebimento, 
análise, visita 

técnica preliminar, 
emissão de 

pareceres técnicos, 
encaminhamento de 

relação de 
pendências as 
convenentes, 

recebimento de 
pendências e análise 

das mesmas, até 

Visita Técnica 
Preliminar 
Realizada 

exercício  2010

Unidade 41 03 

56.286,00 * 

Visita de 
Acompanhame
nto de obras de 

exercícios 
anteriores 
realizadas 

Unidade 02 02 

Projeto 
Analisado 

Unidade 41 05 
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todas as pendências 

sanadas.    
exercício 

2010 

10 511 1287 7684 P 1 

39438 - 
Saneamento 

básico em aldeias 
indígenas  

Levantamento de 
dados e elaboração 
de projetos, 
solicitação de 
recursos a Cosan, 
licitação das obras, 
visitas de 
fiscalização das 
obras.     

Aldeia 
Beneficiada -

 
sistema de 

abastecimento 
de água 

Unidade 11 10 

6.118.098,56 * 

Visita de 
Acompanha
mento de 
obras de 
exercícios 
anteriores 
realizadas 

Unidade 25 27 

Aldeia 
Beneficiada - 
MSD 

Unidade 03 03 

Projeto 
Elaborado 

Unidade 14 14 

10 511 1287 10GC

 

p 1 

39398 - 
implantação e 
melhoria de 
serviços de 

saneamento em 
escolas públicas 

Recebimento, 
análise, visita 
técnica preliminar, 
emissão de 
pareceres técnicos, 
encaminhamento de 
relação de 
pendências as 
convenentes, 
recebimento de 
pendências e análise 
das mesmas, até 
todas as pendências 
sanadas.     

Projeto 
Analisado 
exercícios 
anteriores   

Unidade 38 1 

37.170,00 
*  

Visita Técnica 
Preliminar 
Realizada 
exercícios 
anteriores 

Unidade 35 1 
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10 512 8007 10GG P 3 

39496 - 
Implantação e 
Melhoria de 

Sistemas 
Públicos de 
Manejo de 

Resíduos Sólidos 
em Municípios 
de até 50.000 
Habitantes,  

Exclusive de 
Regiões 

Metropolitanas 
ou Regiões 

Integradas de 
Desenvolvimento 

Econômico 
(RIDE) 

Recebimento, 
análise, visita 
técnica preliminar, 
emissão de 
pareceres técnicos, 
encaminhamento de 
relação de 
pendências as 
convenentes, 
recebimento de 
pendências e análise 
das mesmas, até 
todas as pendências 
sanadas de 
acompanhamento e 
prestação de contas 
aos convênios já 
liberados.   

Projeto 
Analisado 
exercícios 
anteriores 

Unidade 07 02 

6.372,00 * 

Visita Técnica 
preliminar 
realizada 
exercícios 
anteriores  

Unidade 07 02 

10 512 1138 3883 P 1 

39515 - 
Implantação e 
melhoria de 
serviços de 
drenagem e 

manejo 
ambiental   

Recebimento, 
análise, visita 
técnica preliminar, 
emissão de 
pareceres técnicos, 
encaminhamento de 
relação de 
pendências as 
convenentes, 
recebimento de 
pendências e 
análise das 
mesmas, até todas 
as pendências 
sanadas de 
acompanhamento e 
prestação de contas 
aos convênios já 
liberados.       

Projeto 
Analisado 
exercícios 
anteriores    

Unidade

 

02 02 

3.186,00 * 

Visita de 
Acompanha
mento de 
obras de 
exercícios 
anteriores 
realizadas 

Unidade 3 7 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Relatório de Monitoramento/Plamsus/2010/ Diesp 
*A Suest-Pa não faz o acompanhamento de execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações.  
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Função Subfunção Programa Ação 

Tipo 
da 

ação  
Prioridade 

 
Subação  

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
medida 

Execução Física Execução 
Financeira 

Meta 
Prevista

 
Meta 

Realizada 

 
Meta 

prevista 
Meta 

realizada

 
Saúde Indígena 
Dsei Altamira 

10 423 0150 6140 A 3 

40380- 
Implementação 

das ações de 
Vigilância em 

Saúde Alimentar

 

Alcançar a cobertura de 
acompanhamento do 
estado nutricional com  
das crianças< 05 anos; 
alcançar cobertura de 
acompanhamento do 
estado nutricional em 
gestantes 

Percentual de 
crianças< de 5 

anos 
acompanhada 

% 66 68 

39.555,00 * 

Percentual de 
gestante 

acompanhada  
% 82 91,40 

10          

423              

0150 8743        A        3 

40177 - 
Capacitação de 
profissionais na 
área indígena 

Promover a participação 
em eventos de 
capacitação de 
profissionais; Realizar 
reuniões de Conselho 
Local e Distrital.  

 

Participação em 
eventos 

Unidade 389 0 

467.700,00 * 
Reunião 

realizada/ 
Conselho Distrital

 

Unidade 3 0 

Reunião 
realizada/ 

Conselho Local

 

Unidade 3 0 

40118 -  
Promoção da 
Educação em 

Saúde

 

Beneficiar aldeias com 
ações de Educação em 
Saúde e Mobilização 
Social.

  

Aldeia 
beneficiada 

Unidade 06 06 8.000,00 * 

40400 
Implementação 

da Ações de 
Atenção Integral 

a Saúde da 
Mulher e da 

Criança 

Investigar os óbitos 
infantis; realizar consultas 
de pré-natal em gestantes 
e exames de PCCU em 

mulheres de 25 a 59 anos.

 

Óbitos 
Investigados  

% 100  33,33  

23.010,00 * 

Gestantes c/ 04 
consultas 
realizadas 

% 60 64,40 

Mulheres 
Examinadas  

% 60 63,80 

40383 – 
Implantação 

Implantar a vigilância das 
DANT em pelo menos 

Aldeias com 
vigilância 

% 50 100 11.107,50 * 
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das Ações de 
Vigilância das 

Doenças e 
Agravos Não 

Transmissíveis 
- DANT 

50% das aldeias; implantada 

31584- 
Implantação 
das Ações de 

Assist.Farmacê
utica para o 

Subsistema de 
Saúde Indígena 

Implantar as Ações de 
Assistência 
Farmacêutica para o 
Subsistema de Saúde 
Indígena com ênfase na 
melhoria operacional da 
distribuição de 
medicamentos.

 
Movimentação 

Registrada 
% 100 0 

20.412,00 * 
Aldeia 

Supervisionada 
Unidade 17 12 

Profissional 
Capacitado 

Unidade 1 0 

40178 - 
Implementa
ção da 
Vigilância 
Ambiental/f
atores 
biológicos 
em área 
indígena 

Designar um responsável 
técnico para atuar na 
Vigilância Ambiental; 
Realizar diagnostico 
epidemiológico das 
doenças/agravos 
transmitidos por vetores e 
antropozoonoses;  
Elaborar plano de ação. 

Responsável 
Técnico 

Designado 
Unidade 1 0 

11.007,40 * Diagnóstico 
Realizado 

Unidade 1 1 

Plano Elaborado Unidade 1 0 

40326- 
Implementação 
de Ações de 
Atenção à 

Saúde Bucal 
para 

População 
Indígena 

Atingir a média de 1,5 
procedimentos 
odontológicos; ampliar 
em 10% o número de 
consultas; Conclusão de 
tratamentos 
odontológicos;  e a 
cobertura média de 
escovação bucal 
supervisionada. 

Procedimentos 
Alcançados 

Média 1,5 3,20 

17.645,89 * 

Consultas 
realizadas 

Unidade 2.293 2.409 

Média de 
cobertura  Média 338 2.270 

Tratamento 
concluído 

Unidade 122 154 

40479 – 
Implementação 
das Ações de 
prevenção e 
controle de 

DST/HIV/AIDS

 

Testar 50% de gestantes e 
pelo menos 40% dos 
parceiros das gestantes 
para HIV, Sífilis e 
hepatites virais. Testar 
60% dos indivíduos que 
apresentarem 

 

Gestantes testadas 
para HIV

 

% 50 50 

11.950,00 * Gestantes 
testadas para 

Sífilis 
% 50 53 

Gestantes % 50 0 
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sintomatologia para Aids, 
Tuberculose, 
Toxoplasmose e Hepatites 
virais. Informar 100% dos 
casos de HIV, Aids e 
Hepatites Virais 
diagnosticados no SIASI. 
Tratar 100% dos casos de 
DST diagnosticados por 
meio da abordagem 
sindrômica. Ampliar em 
20% a disponibilização de 
preservativos. 

testadas para 
Hepatites. 
Parceiros 
Testados 

% 40 14 

Indivíduos 
testados 

% 60 100 

Casos 
informados 

% 100 100 

 

Casos Tratados 
% 100 100 

Preservativos 
Disponibilizados

 

Unidade 2.232 2.237 

40521 – 
Controles de 
Malária em 

Área Indígena 

Reduzir em pelo menos 
15% o numero de casos 

de malária; realizar 
buscas ativas em 100% 
das aldeias; Tratar casos 

confirmados. 

Casos  de 
Malária 

Unidade 435 733 

107.757,46 * 
Aldeias com 
busca ativa 
Realizada 

% 100 100 

Casos Tratados % 100 100 

 

Implementação 
da Ações de 
Controle da 

Tuberculose e 
Hanseníase nas 

Áreas 
Indígenas 

Realizar busca ativa nas 
aldeias com registro de 

casos novos de TB; 
realizar DOTS dos casos 
diagnosticados; alcançar 

cura dos casos de 
Tuberculose 

diagnosticados e realizar 
busca ativa nas aldeias 

que apresentarem 
registros de casos de 

Hanseníase. 

Aldeias com 
busca ativa 
realizada 

% 100  

17.207,40  

Casos com 
DOTS 

realizados 
% 100  

Cura 
Alcançada/Tube
rculose 

% 90  

Aldeia com busca 
ativa realizada/ 

Hanseníase 
% 100  

40240- 
Implementação 
das Ações de 

imunização nas 

Alcançar a cobertura 
vacinal nas vacinas Penta e 
VOP, Hepatite B e Tríplice 

Viral, Dupla Adulto; 

Cobertura vacinal 
alcançada / 

Esquema vacinal 
completo 

% 83 71,20 42.210,00 * 
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Aldeias Tríplice para MIF, com no 

mínimo 04 entradas da 
equipe de vacinação nas 
aldeias; alcançar a meta 
estabelecida de pessoas 
com esquema vacinal 

completo. 

Cobertura vacinal 
alcançada / 

Imunização – 
VOP e 

Pentavalente < 1 
anos 

%  80 14,65 

Cobertura vacinal 
Alcançada/ 

Imunização – 
Tríplice Viral e 
Hepatite B  1-4 

anos 

%  85 84,80 

Cobertura vacinal 
alcançada / Dupla 
Adulto  e Tríplice 

Viral em MIF 
(10-49 anos) 

% 93 93,50 

Número de 
entradas 

Unidade 04 03 

40202 – 
Fortalecimento 
do Sistema de 
Informação da 

Atenção à Saúde 
Indígena - SIASI

 

Envio dos lotes de 
produção mensalmente 
para alimentação do 
SIASI. 

Dsei com Lotes 
enviados 

Unidade 01 01 16.450,00 * 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ Equipe Técnica do Dsei Altamira – 02.2011 
* A Suest-Pa  não faz o acompanhamento de execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações   

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação 
Prioridade

 

Subação 
Descrição da 

Meta Produto Un. Medida 
Execução Física Execução Financeira 

Meta 
Prevista 

Meta 
Realizada 

Meta 
Prevista 

Meta 
Realizada 

Dsei Guatoc 

10 423 0150 6140 A 3 

40340 -  
Implantação 
das Ações de 

Vigilância 
Alimentar e 
Nutricional 
nas áreas 

Alcançar a 
cobertura de 
acompanhame
nto do estado 
nutricional de 
crianças < 05 
anos; Alcançar 

 

Percentual de 
crianças< de 

5 anos 
acompanhada

  

% 70 53 103.500,00 * 
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Indígenas cobertura de 

acompanhame
nto do estado 
nutricional em  
gestantes. 

Percentual de 
gestante 

acompanhada

 
% 60 37 

10 

        

423 

            

0150 8743 

        

A 

       

3 

40397  - 
Capacitações 

de 
Profissionais 

na Área 
Indígena 

Promover a 
participação em 
eventos de 
capacitação de 
profissionais; 
Realizar 
reuniões de 
Conselho Local 
e Distrital. 

  
Participação 
em eventos 

Unidade 466 28 

491.621,88 * 

 

Reunião 
Realizada 

Unidade 03 01 

Reunião 
Realizada 

Unidade 03 00 

40341 -  
Promoção 

da Educação 
em Saúde 
dos Povos 
Indígenas 

Beneficiar 
aldeias com 
ações de 
Educação em 
Saúde e 
Mobilização 
Social na 
Atenção 
Integral à Saúde 
dos Povos 
Indígenas 

 

Aldeia 
beneficiada 

 

Unidade 20 15 30.000,00 * 

39556 -  
Implementação 
das Ações de 

Atenção à 
Saúde da 

Mulher e da 
Criança 
Indígena 

Desenvolver 
ações que 
visem a 
prevenção e 
promoção da 
saúde da 
mulher e da 
criança 
indígena, com o 
objetivo de 
melhorar a 
assistência pré-
natal 
diminuindo a 
mortalidade 
infantil, bem 

Gestantes c/ 
04  

consultas 
realizadas 

% 60 80,80 

35.000,00 * 

Mulheres 
Examinadas 

- exames 
citopatológi
cos cérvico-

vaginais 

% 80 89,10 

Óbitos 
Investigado

s 
% 80 80 
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como, 
garantindo a 
prevenção e 
diagnóstico 
precoce do 
câncer cérvico-
uterino. 

40322 – 
Implantação 
das Ações de 
Vigilância das 
Doenças e 
Agravos Não 
Transmissíveis 
-

 

DANT 

Implantar 
vigilância das 

doenças e 
agravos não 

transmissíveis 
nas aldeias. 

Aldeias 
com 

vigência 
implantada 

% 50 0 45.000,00 * 

40342- 
Implantação 
das Ações de 
Assistência 

Farmacêutica 
para o 

Subsistema de 
Saúde 

Indígena. 

Implantar as 
Ações de 

Assistência 
Farmacêutica 

para o 
Subsistema de 

Saúde 
Indígena com 

ênfase na 
melhoria 

operacional da 
distribuição de 
medicamentos.

 

Movimenta
ção 

Registrada

 

% 100 50 

272.016,30 * 

Pólo 
Supervisio

nado 
Unidade 08 08 

Profissiona
l 

Capacitado 
Unidade 20 19 

40378 -  
Implantação da 

Vigilância 
ambiental/fator
es biológicos 

em área 
indígena 

Implantar a 
vigilância 
ambiental nas 
aldeias do 
Dsei Guatoc 
visando a 
redução das 
doenças e 
agravos 
causados por 
vetores, 
hospedeiros 
reservatórios 

Responsáv
el Técnico 
Designado 

Unidade 1 0 

10.000,00 * 

Diagnóstic
o 
Realizado 

Unidade 1 0 

Plano 
Elaborado 

Unidade 1 0 



 

62

  
e animais 
peçonhentos 
na população 
indígena. 

40379 - 
Implementação 
de ações de 
atenção a saúde 
bucal.

 
Atingir a média 

de 1,5 
procedimentos 
odontológicos 
assistenciais 

básicos; ampliar 
em pelo menos 

10% o número de 
consultas; a 
conclusão de 
tratamentos 

odontológicos 
básicos; e a 

cobertura média 
de escovação 

bucal 
supervisionada.

 
Procedimento 
odontológico. 

Média 1,5 0,22 

100.000,00 * 

Consultas 
realizadas 

Unidade 5.052 1.311 

Tratamento 
Concluído 

Unidade 524 158 

Media de 
cobertura 

/escovação 
supervisiona

da 

Média 310 101,42 

40158 - 
Implementação 
das Ações de 
Prevenção e 
Controle de 

DST/HIV/AID
S 

Testar 
gestantes e  
parceiros das 
gestantes para 
HIV, Sífilis e 
hepatites 
virais; Testar 
indivíduos 
que 
apresentarem 
sintomatologi
a para Aids, 
Tuberculose, 
Toxoplasmos
e e Hepatites 
virais; 
Informar os 
casos de HIV, 
Aids e 

Gestantes 
testadas para 

HIV 
% 50 87,60 

32.000,00 * 

Gestantes 
testadas para 

Sífilis 
% 70 94,50 

Gestantes 
testadas para 

Hepatites. 
% 50 73,36 

Parceiros 
Testados 

% 40 20 

Indivíduos 
testados 

% 60 100 

Casos 
informados  % 100 100 

Casos 
Tratados  % 80 93,30 



 

63

  
Hepatites 
Virais 
diagnosticado
s no SIASI. 
Tratar os 
casos de DST 
diagnosticado
s por meio da 
abordagem 
sindrômica. 
Ampliar 
disponibilizaç
ão de 
preservativos. 

Preservativos 
Disponibiliza

dos 
Unidade 10.663 7.817 

40398 
Controle da 
Malária em 

área 
indígena. 

Reduzir o 
número de 
casos de 

malaria no 
âmbito do 

Dsei; realizar 
buscas ativas; 
Tratar casos 
confirmados.

 

Casos  de 
Malária 

Unidade 526 344 

110.000,00 * 

Aldeias 
com busca 

ativa 
realizada 

% 100 100 

Casos 
Tratados 

% 100 100 

40360 - 
Implementação 

das ações de 
controle da 

Tuberculose e 
Hanseníase nas 

áreas 
indígenas. 

Realizar busca 
ativa nas 

aldeias com 
registro de 

casos novos de 
TB; realizar 
DOTS dos 

casos 
diagnosticados; 
alcançar cura 
dos casos de 
Tuberculose 

diagnosticados 
e realizar busca 

ativa nas 
aldeias que 

apresentarem 
registros de 

Aldeias 
com busca 

ativa 
realizada

 

% 100 100 

50.000,00 * 

Casos com 
DOTS 

realizados 
% 100 100 

Cura 
Alcançada/
Tuberculos
e 

% 100 100 

Aldeia com 
busca ativa 
realizada/ 

Hanseníase 

% 100 100 
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casos de 

Hanseníase. 

40437 - 
Implementação 
das ações de 
Imunização nas 
Aldeias

 
Alcançar a 
cobertura 
vacinal de 

pessoas com 
esquema 
vacinal 

completo/EVC; 
Alcançar a 
cobertura 

vacinal nas 
vacinas 

Pentavalente e 
VOP, Hepatite 

B e Tríplice 
Viral para 
crianças; e 

Dupla Adulto 
Tríplice para 

MIF; Ampliar o 
nº de entradas  
nas aldeias.  

Cobertura 
vacinal 

alcançada/ 
Esquema 
vacinal 

completo 

% 90 98,10 

115.360,00 * 

Cobertura 
vacinal 

alcançada/ 
Pentavalente  
e VOP  < 1 

anos 

% 81 76,40 

Cobertura 
vacinal 

alcançada/ 
Tríplice 
Viral e 

Hepatite B –

 

1-4 anos 

% 99,4 97,8 

Cobertura 
vacinal 

alcançada/ 
Dupla adulto 
e Hepatite B 
em MIF (10-

49 anos) 

% 96 99,6 

Nº de entrada

 

Unidade 04 10 

40459 – 
Fortalecimento 
do Sistema de 
Informação da 

Atenção a 
Saúde 

Indígena/ 
SIASI 

Envio dos lotes 
de produção 
mensalmente 

para alimentação 
do SIASI. 

Dsei com 
Lotes 

enviados  
Unidade 01 4,9 10.000,00 * 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ Equipe Técnica do Dsei Guatoc – 02.2011 
*A Suest-Pa não faz o acompanhamento de execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações.  
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Função Subfunção Programa

 
Ação 

Tipo da 
Ação*

 
Prioridade

 
Subação 

Descrição das 
Metas Produto Un. Medida 

Execução Física Execução Financeira 
Meta 

Prevista

 
Meta 

Realizada

 
Meta 

Prevista 
Meta 

Realizada

 
Dsei Kayapó 

10 423 150 6140 A 3 

39216 - 
Implementação 

das ações de 
Vigilância 

Alimentar e 
Nutricional em 
área indígena. 

Alcançar a 
cobertura de 
acompanhamento 
do estado 
nutricional em 
crianças < 05 anos; 
alcançar cobertura 
de 
acompanhamento 
do estado 
nutricional em 
gestantes 

Vigilância e 
Segurança 
Alimentar 

Percentual de 
crianças< de 
5 anos 
acompanhada

 

50 62 

86.360,00 * 

Percentual de 
gestante 
acompanhada

 

83 51 

10 423 150 8743 A 3 

39595- 
Capacitação de 
Profissionais na 
Área Indígena 

Capacitar 
profissionais de 
nível médio e 
superior que atual 
na saúde indígena 
no Dsei Altamira: 
Realizar reuniões 
de Conselho 
Distrital e Local 
Indígena 

Capacitação 

Participação 
em Eventos 

60 66 

284.962,92

 

* 

Reunião 
Realizada/ 
Conselho 
Distrital 

2 1 

Reunião 
Realizada/ 
Conselho 

Local

 

3 2 

39615 - 
Promoção da 
Educação em 

Saúde dos 
Povos 

Indígenas 

Beneficiar aldeias 
com ações de 
Educação em 
Saúde e 
Mobilização 
Social na Atenção 
Integral à Saúde 
dos Povos 
Indígenas 

Educação em 
Saúde 

Aldeia 
beneficiada 

40 36 50.000,00 * 
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39577- 

Implementação 
das Ações de  

Saúde da 
Mulher e da 

Criança 
Indígena. 

Investigar 100% 
dos óbitos infantis, 
realizar 04 
consultas de pré 
natal em 60% das 
gestantes e exames 
de PCCU em 60% 
das mulheres na 
faixa etária de 25 a 
59 anos 

Gestantes c/ 
04 consultas 
realizadas 

% 60 51 

47.723,00 * Mulheres 
Examinadas 

 

% 40 32,5 

Óbitos 
Investigados 

% 100 0 

– Implantação 
das Ações de 
Vigilância das 

Doenças e 
Agravos Não 

Transmissíveis 
- DANT 

Implantação das 
ações de Vigilância 

das Doenças e 
Agravos não 

Transmissíveis - 
DANT nas aldeias.

 

Aldeias com 
vigilância 
implantada 

% 50 50 30.486,00 * 

31594 -  
Implantação das 

Ações de 
Assistência 

Farmacêutica 
para o 

Subsistema de 
Saúde Indígena 

Implantar as Ações 
de Assistência 
Farmacêutica 
operacional de 
distribuição de 

medicamentos e 
Capacitar 

profissionais que 
atuam na área.

 

Movimentaçã
o Registrada 

% 100 100 

5.940,00 * 

Profissional 
Capacitado 

Unidade 5 0 

39597 - 
Vigilância 
Ambiental/ 

fatores 
biológicos em 
área indígena 

Designar 
responsável 

técnico; realizar 
diagnóstico 

epidemiológico das 
doenças/agravos 
transmitidos por 

vetores e 
antropozoonoses e 
elaborar plano de 

ação. 

Responsável 
Técnico 

designado 
Unidade 1 0 

23.364,00 * 

Diagnóstico 
Realizado 

Unidade 1 0 

Plano 
Elaborado 

Unidade 1 0 
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39655 – 
Implementação 
das Ações de 

atenção à saúde 
bucal para a 
população 
indígena 

Atingir a média de 
1,5 procedimentos 

odontológicos 
assistenciais 

básicos, ampliar o 
número de 
consultas 

programáticas, 
conclusões de 
tratamentos, 
cobertura de 

escovação bucal 
supervisionada e 
registrar todas as 
informações no 
sistema SIASI e 

SISCOESC - 
versão Saúde 

Bucal. 

Procedimentos 
Alcançados 

Média 1,5 1,18 

65.079,00 * 

 
Consultas 
realizadas 

Unidade 1593 1.353 

Tratamento 
concluído 

Unidade 480 341 

Média de 
Cobertura 

Média 1,5 1,35 

Informações 
Registradas 

% 100 99,2 

39675 - 
Implementação 

das ações de 
prevenção e 
controle de 

DST/HIV/AIDS

 

Testar gestantes e 
parceiros das 
gestantes para 
HIV, Sífilis e  

hepatites virais; 
Testar indivíduos 
que apresentarem 

sintomatologia 
para Aids, 

Tuberculose, 
Toxoplasmose e 
Hepatites virais; 

Tratar os casos de 
DST 

diagnosticados por 
meio da abordagem 

sindrômica. 
Ampliar 

disponibilização de 
preservativos. 

Gestantes 
testadas para 

HIV 
% 100 51 

52.585,00 * 

Gestantes 
testadas para 

Sífilis 
% 100 51 

Gestantes 
testadas para 

Hepatites. 
% 100 51 

Parceiros 
Testados 

% 100 0 

Indivíduos 
testados 

% 100 100 

Casos 
informados 

% 100 0 

Casos 
Tratados 

% 100 100 
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Preservativos 
Disponibilizad

os 
Unidade 1.484. 1.505 

31638 - 
Controle da 

Malária em área 
Indígena 

Reduzir o número 
de casos de 

malária;  realizar 
buscas ativas nas 

aldeias que 
apresentam casos 
suspeitos;  Tratar 

casos confirmados.

 
Casos  de 
Malária 

Unidade 154 93 

245.320,00

 

* 

Aldeias com 
busca ativa 
realizada 

% 100 100 

Casos 
Tratados 

% 100 100 

39579 – 
Implementação  

das ações de 
controle da 

Tuberculose e 
Hanseníase nas 
áreas indígenas.

 

Realizar busca 
ativa nas aldeias 
com casos novos 
de TB; realizar 

DOTS dos casos 
diagnosticados; 

alcançar cura dos 
casos de 

Tuberculose 
diagnosticados e 

realizar busca ativa 
nas aldeias que 
apresentarem 

registros de casos 
de Hanseníase. 

Aldeias com 
busca ativa 
realizada 

% 100 100 

84.000,00 * 

Casos com 
DOTS 

realizados 
% 100 100 

Cura 
Alcançada/ 
Tuberculose 

% 100 100 

Aldeia com 
busca ativa 
realizada/ 

Hanseníase 

% 100 100 

39656 - 
Implementação 

das ações de 
imunização nas 

aldeias. 

Alcançar a 
cobertura em 
pessoas com 

esquema vacinal 
completo/EVC e 

em relação as 
vacinas  

Pentavalente e 
VOP, Hepatite B e 

Cobertura 
vacinal 

alcançada/ 
EVC 

% 75 91 

255.735,00

 

* Cobertura 
vacinal 

alcançada 
Pentavalente e 
VOP < 1 anos

 

% 80 54 
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Tríplice Viral para 
< 1-4 anos; Dupla 
Adulto e Tríplice 

para MIF; e 
ampliar o nº. de  

entradas nas 
aldeias. 

Cobertura 
vacinal 

alcançada 
Tríplice Viral e 
Hepatite B – 1-

4 anos. 

% 92 90 

Cobertura 
vacinal 

alcançada / 
Dupla Adulto 
Tríplice Viral  
para MIF (10-

49 anos) 

% 100 100 

Nº de 
Entradas 

Unidade 4 7    * 

40459 – 
Fortalecimento 
do Sistema de 
Informação da 
Atenção a Saúde 
Indígena/ SIASI 

Envio dos lotes de 
produção 

mensalmente para 
alimentação do 

SIASI. 

Dsei com 
Lotes 

enviados 
Unidade 1 1 2.400,00 * 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010  Equipe Técnica do Dsei  Kayapó – 02/2011 
*A Suest-Pa não faz o acompanhamento de execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações.              
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Função Subfunção

 
Programa Ação 

Tipo 
da 

Ação
* 

Prioridade*
* 

Subação Descrição da 
Meta 

Produto Un. 
Medida 

Meta 
Prevista

 
Meta 

Realizada

 
Meta 

Prevista 
Meta 

Realizada 

Dsei Tapajós 

         0 423 0150 6140 A 1 

39596 -  
Implementaçã
o das Ações 

de Vigilância 
Alimentar e 
Nutricional 
nas áreas 
indígenas 

Alcançar a 
cobertura de 
acompanhamento 
do estado 
nutricional de 
crianças < 05 
anos; alcançar 
cobertura de 
acompanhamento 
do estado 
nutricional de 
gestantes. 

Percentual de 
crianças< de 5 anos 

acompanhada – 
Vigilância 
alimentar 

% 69 54,79 

48.954,00 * 
Percentual de 

gestante 
acompanhada  -

Vigilância 
alimentar 

% 40 23,54 

10             
423            

0150 8743         
A        

1 

39558- 
Capacitação de 
Profissionais na 
Área Indígena

 

Capacitar 
profissionais de 
nível médio e 

superior; realizar 
reuniões de 

Conselho Distrital e 
Local Indígena. 

Participação em 
eventos 

Unidade 143 156 

340.888,29 * 
Reunião Realizada/ 
Conselho Distrital 

Unidade 03 03 

Reunião Realizada/ 
Conselho Local 

Unidade 03 02 

39578 - 
Promoção da 
Educação em 

Saúde dos 
Povos 

Indígenas 

Beneficiar aldeias 
com ações de 

Educação em Saúde 
e Mobilização 

Social na Atenção 
Integral à Saúde dos 

Povos Indígenas   

Aldeia beneficiada 
Unidade 06 06 16.000,00 * 

39718 – 
Implantação 
das Ações de 
Vigilância das 
Doenças e 
Agravos Não 
Transmissívei
s - DANT 

Implantar a 
Vigilância das 
DANT'S  

Aldeia com 
vigilância 
implantada 

% 50 50,40 10.620,00 * 

39735 
Implementação 

Investigar os 
óbitos infantis; 

Óbitos Investigados 

 

% 100  216.339,60 * 
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das Ações de 

Atenção 
Integral Saúde 
da Mulher e da 

Criança 
Indígena 

realizar 
consultas de 
pré-natal; e 
realizar 
exames de 
PCCU. 

Gestantes com 04 
consultas  

% 60 36,12 

Mulheres 
Examinadas 

% 40 043,75 

39576 -  
Implantação 
das Ações de 
Assistência 

Farmacêutica 
para o 

Subsistema de 
Saúde 

Indígena 

Registras as 
movimentações 
de materiais e  
capacitar  os 

profissionais que 
atuam na área 

Movimentações 
Registradas  % 100 100 

5.940,00 * 
Profissional 
Capacitado 

Unidade 5 0 

39557 
Implementação 
das Ações de 

Atenção a 
Saúde Bucal 

para a 
população 
Indígena 

Atingir a média de 
procedimentos 
odontológicos 

ampliar o número 
de consultas 

programática; 
ampliar a conclusão 

de tratamentos; e 
ampliar a cobertura 

de escovação 
supervisionada 

Procedimentos  
odontológicos 

alcançados

 

Média 1,5 0,30 

12.700,00 * 

Consultas 
Realizadas 

Unidade 2.312 1.770 

Tratamento 
Concluído 

Unidade 225 83 

Média de 
Cobertura/escovaçã

o supervisionada 
Média 63 62,62 

39817 - 
Implementação 

das ações de 
prevenção e 
controle das 

DST/Aids nas 
áreas indígenas

 

Testar gestantes e  
parceiros das 

gestantes para HIV, 
Sífilis e hepatites 

virais; Testar 
indivíduos que 
apresentarem 

sintomatologia para 
Aids, Tuberculose, 

Toxoplasmose e 
Hepatites virais; 

Informar os casos de 
HIV, Aids e 

Hepatites Virais 

Gestantes testadas 
para HIV 

% 80 40 

12.700,00 * 

Gestantes testadas 
para Sífilis 

% 80 14,02 

Gestantes testadas 
para Hepatites. 

% 60 3,88 

Parceiros Testados % 60 10,44 

Indivíduos testados

 

% 100 100 

Casos informados % 100 100 
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diagnosticados no 
SIASI. Tratar os 

casos de DST 
diagnosticados por 
meio da abordagem 
sindrômica. Ampliar 
disponibilização de 

preservativos. 

Casos Tratados % 100 100 

Preservativos 
Disponibilizados 

Unidade 6.221 6.223 

39635 - 
Controle da 
Malária em 

Área 
Indígena 

Reduzir o 
número de casos 

de malaria;  
realizar buscas 

ativas nas 
aldeias; Tratar 

casos 
confirmados. 

Casos de Malária Unidade 2.773 4.378 

102.540,00 * 

Aldeias com busca 
ativa realizada 

% 100 93,22 

Casos Tratados % 100 100 

39837 -  
Implementação 

das ações de 
controle da TB 
e Hanseníase 

nas áreas 
indígenas 

Realizar busca 
ativa nas aldeias 
com registro de 
casos novos de 

TB; realizar 
DOTS dos casos 
diagnosticados; 

alcançar cura dos 
casos de 

Tuberculose 
diagnosticados e 

realizar busca 
ativa nas aldeias 
que apresentarem 
registros de casos 

de Hanseníase. 

Aldeias com busca 
ativa realizada % 100 100 

32.115,00 * 

Casos com DOTS 
realizados 

% 100 100 

Cura Alcançada % 100 66,66 

Aldeias com busca 
ativa 

realizada/Hansenías
e 

% 100 100 

39838 - 
Implementaç
ão de ações 

de 
imunização 
nas aldeias 

Realizar 
intensificação as 

ações de 
imunização, 

inserção dos dados 
do SIASI, 

fechamento de 
cobertura vacinal 

analisando os dados 

Cobertura Vacinal 
alcançada/ EVC 

% 87,5 86 

11.800,00 * 

Imunização  – 
Pentavalente e VOP 

< 1 ano 
%  80 55,5 

Imunização – 
Tríplice Viral e 
Hepatite B - 1 4 

anos 

% 96 86,10 
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para 

direcionamento das 
atividades. 

Cobertura Vacinal 
Alcançada 

%  99 95,8 

Cobertura Vacinal 
alcançada 

%  04 04 

39920- 
Fortalecimento 
do Sistema de 
Informação da 

Atenção a 
Saúde Indígena 

– SIASI  

Enviar no mínimo 
um Lote Mensal 
para alimentação 

do SIASI  

Dsei com Lote 
enviado  

Unidade 01 01 2.400,00 * 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010/ Equipe Técnica do Dsei Tapajós-02.2011 
*A Suest-Pa não faz o acompanhamento de execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações.   

Função Subfunção Programa Ação 
Tipo 
da 

Ação 
Prioridade Subação Descrição da Meta Produto 

Un. 
Medida 

Execução Física Execução Financeira 
Meta 
Prevista

 

Meta 
Realizada

 

Meta 
Prevista 

Meta 
Realizada

 

Gestão 

Sereh/Socap  

  

10   128 0016 4572 A 3  

39997 - 
Capacitação 
de servidores 
públicos 
federais em 
processo de 
qualificação e 
requalificação  

Promover a 
Participação de 

servidores públicos 
federais em eventos 

de capacitação. 
Participação Unidade 587 280 133.768,80 * 

Sereh/Seais 

10 122 0750 2000 A 4 

39395 -

 

Implantação 
do Programa 
de Controle 
Médico de 
Saúde 
Ocupacional –

 

PCMSO. 

Implantar Programa 
Qualidade de Vida 

no Trabalho; 
desenvolver ações 

de promoção e 
prevenção a saúde.   

Programa 
implantado  

Unidade 01 01 

30.000,00 * 

Ações 
desenvolvidas

 

Unidade 03 01 

Diadm 
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10 122 0750 2000 A 4 

40877 – 
Melhoria do 
Ambiente de 
Trabalho – 
Laudo de 
Avaliação 
Ambiental 

Executar medidas 
corretivas; e Constituir 
grupo de trabalho para 

promoção e 
acompanhamento das 

medidas corretivas 
constantes no Laudo de 
Avaliação Ambiental.

 
Medida 

executada  % 75 55 200.000,00 * 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2010 // Monitoramento/Plamsus/2010 
*A Suest-Pa não faz o acompanhamento de execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações.



2.4 Desempenho Orçamentário/Financeiro 

2.4.1 Programação Orçamentária da Despesa  

2.4.1.1. Programação das Despesas Correntes 
                Não se aplica a esta UJ. As operações de programação de despesas são de 
responsabilidade da Presidência da Funasa  

2.4.1.2. Programação das Despesas de Capital 
      “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”. As operações de programação de despesas são 
de responsabilidade da Presidência da Funasa.  

2.4.1.3. Quadro Resumo da Programação de Despesas e Reserva de Contingências  
“Não se aplica à natureza jurídica da UJ”. As operações de programação de despesas são de 
responsabilidade da Presidência da Funasa        



2.4.1.4. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 
Quadro I - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 
Órgão da UG Executora            36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

 
Exercício: 2010

 
Unidade Orçamentária             36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE                                                        Base: 31-JAN-2011

 
Mês de Referência             DEZEMBRO    
Tipo de Valor              Saldo Atual 

   
UG Executora                    255014 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PA  

 

Grupo de 

 

Despesa 

 

Programa 
de Trabalho Provisão Recebida

  

1 Pessoal e Encargos 
Sociais 

09272008901810001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - Nacional 77.181,73

  

1 10122075020000001 Administração da Unidade - Nacional 30.376,69

  

1 Total 

    

107.558,42

  

3 

Outras Despesas  
Correntes 

10122012222720001 Gestão e Administração do Programa - Nacional 1.609.520,53

  

3 10122015022720001 Gestão e Administração do Programa - Nacional 900.238,77

  

3 10122075020000001 Administração da Unidade - Nacional 3.077.280,01

  

3 10122128722720001 Gestão e Administração do Programa - Nacional 1.140.257,49

  

3 10128001645720001

 

Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação - 
Nacional 

183.972,31

  

3 10423015061400001 Vigilância e Segurança Alimentar E Nutricional dos Povos Indígenas - Nacional 17.953,99

  

3 10423015087430001 Promoção, Vigilância, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena - Nacional 12.628.874,88

  

3 10541012269080001 Fomento A Educação em Saúde Voltada Para O Saneamento Ambiental - Nacional 35.136,89

  

3 Total 

    

19.593.234,87

  

4 

Investimentos 

10122012222720001 Gestão e Administração do Programa - Nacional 346.181,72

  

4 10122075020000001 Administração da Unidade - Nacional 370.313,12

  

4 10302015038690001 Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento a População Indígena - Nacional 5.280.469,02

  

4 10511128776840001 Saneamento Básico Em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos - Nacional 2.703.459,10

  

4 10512012220AF0001 Apoio Ao Controle de Qualidade da Água para Consumo Humano - Nacional 30.325,27

  

4 
10512012220AG0001 Apoio a Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de ate 50.000 Habitantes - 

Nacional 
3.332,13

  

4 Total 

    

8.734.080,36

  

Total geral

     

28.434.873,65

  

    Fonte: Siafi/Funasa/Deadm/Cgeo          



Análise Critica: Analisando o demonstrativo verifica-se que o recurso descentralizado para a Suest 
foi empenhado na integra, quando se compara ao Quadro II. A Saúde Indígena recebeu a maior 
parte dos recursos tanto em relação às despesas correntes quanto em relação às despesas de capital, 
cerca de 69% em relação à primeira e 60% em despesas de investimento. A área de Saneamento 
Ambiental recebeu 29,9% despesas em corrente e 39,5% em despesas de capital. Os recursos de 
despesas correntes são utilizados pelos 04 Dseis possibilitando o desenvolvimento das 13 subações, 
embora, uma destas subações tenha seu próprio programa de trabalho, como é o caso da Vigilância 
e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas. Este recurso envolve atividades tanto da 
área meio, correspondendo a 4% do valor referente à saúde indígena, quanto os recursos voltados 
para a execução das subações. 

No que se refere à área de saneamento ambiental os recursos com despesas de capital foram 
aplicados no saneamento em aldeias indígenas, com a realização de licitações para implantação de 
sistemas de abastecimento de água e melhorias sanitárias domiciliares. Além destas obras o Diesp é 
responsável também pela obra do laboratório de água, na sede da Superintendência e também pelas 
obras nos Dseis com construção de Casas de Saúde do Índio – Casai do Dsei Kayapó nos 
municípios de Redenção e Ourilândia do Norte e reforma com ampliação da Casai do Dsei 
Altamira, no município de Altamira. Foram realizadas ainda licitações para a aquisição de 
equipamentos para o laboratório e para as Casais e ainda foi adquirido o elevador para ser instalado 
na Suest.  

Os recursos referente ao grupo de despesa 3, ao programa de trabalho 10122012222720001 
– Gestão e Administração do Programa – Nacional custeou as despesas voltadas para a 
administração da unidade.  

2.4.2.  Execução Orçamentária da Despesa   

2.4.2.1.  Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ   

2.4.2.1.1. Despesas por Modalidade de Contratação 
Não se aplica à natureza jurídica da UJ. Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da 
LOA.  

2.4.2.1.2. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa  
Não se aplica à natureza jurídica da UJ Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da 
LOA.  

2.4.2.1.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 
Não se aplica à natureza jurídica da UJ Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da 
LOA.  

2.4.2.2 . Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 
2.4.2.2.1. Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação 

Quadro II - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por 
movimentação Valores em R$ 1,00

 

Modalidade de Contratação  
Despesa Liquidada Despesa paga 

2009 2010 2009 2010 
Licitação 15.871.125,97

 

17.774.417,43

 

14.595.235,24

 

15.100.249,67

 

Convite - 

 

-

 

-

 

-

 

Tomada de Preços 

 

512.647,40

 

292.097,25

 

512.647,40

 

226.281,46

 

Concorrência 

 

1.927.918,89

 

1.772.995,19

 

1.837.710,53

 

1.322.926,71

 

Pregão  

 

9.765.849,65

 

12.107.277,93

 

8.597.276,88

 

10.068.900,41

 

Concurso - 

 

-

 

-

 

-

 

Consulta - 

 

-

 

-

 

-

 

Contratações Diretas 1.902.376,22

 

1.011.350,94

 

1.435.443,62

 

891.444,97
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Dispensa  1.054.649,15

 
632.196,05

 
1.044.465,91

 
570.455,41

 
Inexigibilidade  397.727,07

  
379.154,89

  
390.977,71

  
320.989,56

 
Regime de Execução Especial 212.680,67 

 
113.958,72 

 
212.680,67 

 
113.958,72 

 
Suprimento de Fundos 

 
212.680,67

  
113.958,72

  
212.680,67

  
113.958,72

 
Pagamento de Pessoal  1.913.080,30

 
2.440.302,00

 
1.912.903,30

 
2.440.302,00

 
Pagamento em Folha -

 
-

 
-

 
-

 
Diárias 1.913.080,30

 
2.440.302,00

 
1.912.903,30

 
2.440.302,00

 
Outras 86.572,84

 
36.435,40

 
86.572,84

 
36.435,40

 
Não se aplica 86.572,84

 
36.435,40

 
86.572,84

 
36.435,40

 

Fonte: Siafi/Funasa/Deadm/Cgeo 

   

2.4.2.2.2. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por 
movimentação   

Quadro III - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos 
recebidos por movimentação    Valores em R$ 1,00

 

Grupos de 
Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 – Despesas de 
Pessoal - - - - - - - - 

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 

 

16.916.957,69

  

19.593.234,87 

 

14.571.167,32 

 

17.378.043,81 

 

2.345.790,37

  

2.215.191,06

  

13.578.952,94 

 

14.964.308,16

 

1º elemento de 
despesa Outros 
Serviço de 
Terceiros PJ- Op. 
Int. Orc.  

9.100.795,81

  

12.836.804,52 7.662.352,11 11.340.139,03  1.438.443,70

  

1.496.665,49

  

7.134.610,19  9.504.906,09 

2º elemento de 
despesa-Material de 
Consumo  

2.381.602,21

  

2.089.926,97  1.835.035,21  1.702.637,74  546.567,00  387.289,23 1.578.625,62 1.254.631,24 

3º elemento de 
despesa - Diárias/  

1.492.885,37

  

2.047.967,87 1.492.885,37 2.047.967,87 - - 1.492.885,37 2.047.967,87 

Demais elementos 
do grupo  

3.941.674,30

  

2.618.533,51 3.372.831,76 2.287.299,17 360.779,67 331.236,34  3.372.831,76  2.156.802,96 

Fonte: Siafi / Funasa/Deadm/Cegeo 
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2.4.2.2.3. Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por 
movimentação 

Quadro IV - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos 
créditos recebidos por movimentação  Valores em R$ 1,00

 
Grupos de 

Despesa 
Despesa Empenhada

 
Despesa Liquidada

 
RP não 

processados Valores Pagos 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

4 - Investimentos

 

5.584.880,84

 

8.734.080,36

 

1.299.958,65

 

396.373,62

 

4.284.922,19 8.337.706,74

  

1.016.282,30 135.941,51

 

1º elemento de 
despesa- 
Obras e 
Instalações - 
Op.Int.Orc. 

4.380.406,01  7.569.899,07  886.039,55  305.393,62  3.494.366,46

  

7.264.505,45

  

886.039,55  104.511,51  

2º elemento de 
despesa - 
Equipamento e 
Material 
Permanente - 
Op.Intra-Orc. 

1.204.474,83  1.164.181,29   413.919,10   90.980,00   790.555,73   1.073.201,29

   

130.242,75   31.430,00  

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 - - - - - - - - 
Fonte:Siafi/Funasa/Deadm/Cegeo 

 

Análise crítica: De um modo geral o desempenho da Suest foi melhor do que em relação ao ano de 
2009, especialmente quando se observa as modalidades de licitação, no Quadro II está demonstrado, 
comparando com o exercício 2009, que em 2010, as contratações diretas decresceram 46,8%, assim 
como a modalidade Não se aplica apresentou um desempenho de apenas 58% do ocorrido em 2009. 
Nesta modalidade constam despesas como ressarcimento em relação a passagens rodoviárias e 
fluviais, regularização de veículos automotores junto ao Detran, etc....     

O processo de decrescimento ocorreu também quanto a Dispensa de licitação que foi 
40% menor que em 2009 e o Suprimento de Fundos, que vem decrescendo ano a ano, e em 2010 foi 
46,4% menor que no exercício anterior.  

Também de forma positiva se observa o crescimento de modalidade como o Pregão 
que em 2010 foi 24% maior que em 2009. Estas duas escalas de desempenho são parâmetros que 
demonstram a modernidade na gestão da Suest.   

As despesas com Diárias em 2010 foram 27,5% maior que em 2009; fazer assistência 
a saúde dos povos indígenas requer muita mobilidade, são mais de 240 aldeias que precisam de 
apoio em todos os aspectos. O mesmo ocorre com a área de saneamento ambiental na qual a maioria 
das atividades para serem efetivadas necessita da presença do técnico in loco. Por exemplo, um 
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projeto para ser aprovado precisa receber visitas para análises preliminares e após a aprovação, 
visitas de acompanhamento as obras em execução. Observa-se ainda que a responsabilidade da 
Suest aumentou muito considerando que a gestão dos convênios desta área, desde outubro de 2010, 
é sua. No novo organograma (Anexo I) da Suest consta o Serviço de Convênio/Secon e esta tem seu 
Setor de Prestação de Contas/Sopre, que tem realizado viagens para realizar acompanhamento da 
área financeira nos municípios com obras em andamento.  

Quanto ao Quadro III o elemento de despesa Outras contas correntes demonstra que 
as maiores despesas ocorreram no elemento Outros Serviço de Terceiros PJ- Op. Int. Orc, com 
65,5% das despesas empenhadas, um crescimento de 41% em relação ao exercício anterior.  A 
maior parte destas despesas refere-se à área indígena, assim como em relação aos outros dois 
elementos. Pela área de abrangência da Suest ser o Estado do Pará e um município do Maranhão, é 
comum o acesso difícil a população indígena, e ainda por ser uma região onde a economia é 
emergente, os custos dos bens e serviços necessários são mais elevados. Transportar doentes e 
profissionais também tem custo elevado considerando que em muitas áreas só se consegue chegar 
em aeronaves fretadas, em outras apenas navegando pelos rios e igarapés e andando pela mata, por 
muitos dias. 

Em relação às despesas de capital em 2010 – Quadro IV, assim como em 2009 mais 
de 90% dos recursos são voltados para obras citadas na análise Crítica do Quadro I. Como são obras 
e estão em andamento, o percentual alcançado em valores pagos é ainda pequeno. O mesmo ocorre 
com o exercício 2009. 
   Há ainda a manutenção do prédio - sede da Suest, necessária para garantir a 
retaguarda em apoio a todas as subações desenvolvidas, inclusive aquelas referentes a Saúde 
Indígena, dando suporte as áreas finalísticas. Na sede da Suest foram executadas em 2010 a reforma 
do arquivo permanente, concluída a licitação da reforma da Guarita de acesso a Superintendência e 
do laboratório de água, bem como concluído processo de aquisição do elevador para portadores de 
necessidades especiais. Todos estes serviços deverão ser concluídos durante o exercício 2011.          



2.4.3. Indicadores Institucionais 
Tabela I – Indicadores Institucionais – Saneamento Ambiental  

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 
Memória 

de 
Cálculo 

Tipo Fonte Método de 
Aferição 

Área 
Responsá
vel pelo 

Indicador 

Resultad
o 2009

 
Meta 
2010 

Result
ado 
2010 

Saneamento Ambiental 
Percentual de 

execução 
física de 
obras de 

abasteciment
o de água 

com recursos 
do PAC (*) 

(*) 
Acumulado - 
2007 a 2009. 

 

(Parâmetro 
de 

verificação: 
Portaria 544) 

 

Medir a 
execução física 

das obras do 
PAC 

     

100
78

51
x 

   

100
78

2
x 

  

100
78

1
x 

      

Eficácia 

       

Sigesan e 
Siscon 
Siafi 

    

Relatórios do 
Sigesan; 

 

Parecer Técnico 
de visita de 

acompanhament
o (Diesp e 

Sensp) 

     

Densp  
Depin 

Suest/PA 

  

100 

     

0 

    

0 

 

89,74 

     

6,41 

    

2,56 

 

65,38 

     

2,56 

    

1,28 

Percentual de 
execução física 

de obras de 
esgotamento 
sanitário com 
recursos do 

PAC (*) 
(*) Acumulado - 

2007 a 2009. 
(Parâmetro de 
verificação: 

Portaria 544) 

Medir a 
execução física 

das obras do 
PAC 

        

100
21

13
x 

    

100
21

0
x 

      

Eficácia 

     

Sigesan e 
Siscon 
Siafi 

    

Relatórios do 
Sigesan; 

 

Parecer Técnico 
de visita de 

acompanhamento 
(Diesp e Sensp) 

      

Densp  
Depin 
Suest 

       

100 

    

0 

      

76,19 

    

9,50 

      

61,9 

    

0 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 

Memória 
de 

Cálculo 
Tipo Fonte 

Método de 
Aferição 

Área 
Responsá
vel pelo 

Indicador 

Resultad
o 2009

 
Meta 
2010 

Result
ado 
2010 

    

100
21

0
x 

   

0 

  

4,76 

  

0 

Percentual de 
aldeias com 
sistema de 

abastecimento 
de água 

implantado com 
recursos do 

PAC (*) 
(*) Acumulado 
– 2007 a 2009 
OBS.:Será por 
Core – definido 
em reunião com 

técnicos do 
Densp em 
08.10.09 

Medir o 
percentual de 
aldeias com 
sistema de 

abastecimento 
de água 

implantados 
com recursos 

do PAC 

        

100
57

38
x Eficácia 

Planilha de 
acompanhamen

to de obras. 
Visita de 

acompanhamen
to de obras 

Planilha 
Acompanhament

o de obras  
(Densp) 

E visita de 
acompanhamento 
de obras (Diesp)

 

DENSP 
Suest 

        

54,54 

        

100 

        

66,67 

Percentual 
de aldeias 

com 
tratamento 

de água 
implantado 

com recursos 
do PAC (*) 

(*)Acumulad
o – 2007 a 

2009) 

Aferir o 
percentual de 
aldeias com 
tratamento 

de água 
implantado  

com recursos 
do PAC 

     

100
38

66
x Eficácia 

Planilha de 
acompanhamen

to em excel 
visita de 

acompanhamen
to de obras 

Planilha de 
Acompanhament

o (Densp) 
E visita de 

acompanhamento 
de obras (Diesp)

 

DENSP 
Suest 

     

109,09 

      

100 

     

173,68 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 

Memória 
de 

Cálculo 
Tipo Fonte 

Método de 
Aferição 

Área 
Responsá
vel pelo 

Indicador 

Resultad
o 2009

 
Meta 
2010 

Result
ado 
2010 

Percentual 
de sistemas 

de 
Abastecimen
to de água, 
em aldeias, 

com 
monitoramen

to da 
qualidade da 

água para 
consumo 
humano * 

Medir o 
percentual de 
sistemas de 

abasteciment
o de água 

monitorado  

     

100
66

66
x 

Eficácia

 
Planilha de 

acompanhame
nto  

Programação 
de 

acompanhame
nto 

 
Planilha 

Acompanham
ento (Densp) 

e visita de 
acompanhame

nto (Diesp) 
DENSP 
Suest 

    

100 

     

100 

     

100 

 

Percentual 
de 

comunidades 
remanescent

es de 
quilombo 
com SAA 

implantado 
com recursos 

do PAC 
(*) 

Acumulado 
– 2007 a 

2009 

Verificar o 
percentual de 
comunidades 
remanescent

es de 
quilombo 
com SAA 

implantado 

      

100
15

0
x   

Eficácia

 

Relatório 
Consolidado 
de atividades  

(Densp) 
Planilha de 

acompanhame
nto 

(Diesp)/Sensp)

 

Programação 
do PAC 

Planilha 
Acompanham
ento (Densp) 

e visita de 
acompanhame

nto 
(Diesp/Sensp) 

DENSP 
Suest 

      

0 

      

40 

      

0 

Percentual de 
domicílios com 

Melhorias 
Sanitárias 

Domiciliares 

Verificar o 
percentual de 

domicílios com 
Melhorias 
Sanitárias 

  

100
16118

8617
x

  

Eficácia

 

Programação 
do PAC 
Sigesan 

Relatório 
gerado do 
Sistema 

Programação 
do PAC 

DENSP/Sue
st 

   

20 

    

60 

   

53,46 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 

Memória 
de 

Cálculo 
Tipo Fonte 

Método de 
Aferição 

Área 
Responsá
vel pelo 

Indicador 

Resultad
o 2009

 
Meta 
2010 

Result
ado 
2010 

implantadas 
com recursos do 

PAC (RA 
ajustado) 

(*) Acumulado 
– 2007 a 2009 

Domiciliares 
implantadas 

            

Tabela II -  Indicadores Institucionais – Saúde Indígena – Dsei Altamira  

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória de 
Cálculo Tipo Fonte 

Método 
de 

Aferição 

Área 
Respo
nsável 
pelo 

Indica
dor 

Resulta
do 2009 

Meta 
2010 

Resulta
do 2010 

Percentual 
de Pessoas 

com 
Esquema 
vacinal 

completo  

Verificar o 
percentual de 
pessoas com 

esquema 
vacinal 

completo para 
sua faixa 

etária. 

   

1.772 x 100=71,20 
2.490 

Eficácia

 

Siasi 

Consolida
ção das 

informaçõ
es do Siasi 

Desai 
Suest 
Dsei 

74,8 83 71,20 

Média percentual 
de crianças 
indígenas 

menores de 5 
anos com 

acompanhament
o do estado 
nutricional  

Aferir o 
acompanhame
nto do estado 
nutricional de 

crianças 
indígenas 

menores de 5 
anos 

Somatório % de cobertura mensal (*)

 

(nº meses com acompanhamento)  

(*)

   

829,4 = 69,10 
       12   

396

 

x 100 = 68,0 
582 

Eficácia

 

Sisvan 

Consolida
ção das 

informaçõ
es do 

Sisvan 

Desai 
Suest 
Dsei 

65,03   66   69,10   
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória de 

Cálculo Tipo Fonte 
Método 

de 
Aferição 

Área 
Respo
nsável 
pelo 

Indica
dor 

Resulta
do 2009 

Meta 
2010 

Resulta
do 2010 

Média 
percentual 

de gestantes 
indígenas 

com 
acompanha
mento do 

estado 
nutricional 

Aferir o 
acompanhame
nto do estado 

nutricional das 
gestantes 
indígenas 

Somatório % de cobertura mensal (*)

 

(nº meses com acompanhamento)  

(*)

   

857,3 = 71,40 
  12  

   149 x 100=91,40 
163  

Eficácia Sisvan 

Consolida
ção das 

informaçõ
es do 

Sisvan 

Desai 
Suest 
Dsei 

69,4 82 71,40 

Nº de 
pessoas 

infectadas 
por malária 

na 
população 
indígena  

Demonstrar o 
nº de pessoas 
infectadas por 

malária na 
população 
indígena 

Nº de pessoas infectadas 

   

733 Eficácia 
Sivep - 
Malária 

Consulta a 
relatório 

do sistema 

Desai 
Suest 
Dsei 

500 435 733 

Incidência 
de 

tuberculose 
pulmonar 
BK+ na 

população 
indígena 

Estimar o risco 
de um 

indivíduo vir a 
desenvolver 
Tuberculose 

BK+ 

   

Não há ocorrência 
desta morbidade 
desde 2005. 

Eficá
cia 

Siasi 

Consolida
ção das 

informaçõ
es do Siasi 

Desai 
Suest 
Dsei 

0,0 0,0 0,0 

Coeficiente 
de 

mortalidade 
infantil na 
população 
indígena 

Estimar o risco 
de morte dos 

nascidos vivos 
no 1º ano de 

vida 

    

12 x 1000=  
        114 

Eficácia

 

Siasi 

Consolida
ção das 

informaçõ
es do Siasi 

Desai 
Suest 
Dsei  

62,0 44,4

 

105,3 
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Tabela III -  Indicadores Institucionais -  Saúde Indígena  - Dsei Guatoc 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória de 
Cálculo 

Tipo Fonte Método de 
Aferição 

Área 
Responsá
vel pelo 

Indicador

 
Resultado 

2009 
Meta 2010 Resulta

do 2010 

Percentual de 
Pessoas com 

Esquema 
vacinal 

completo  

Verificar o 
percentual de 
pessoas com 

esquema vacinal 
completo para 

sua faixa etária.

   

6.914 X 100 

   7.098 

 

Eficácia Siasi 

Consolidação 
das 

informações 
do Siasi 

Desai 
Suest 
Dsei 

92,3% 90% 97,4% 

Média 
percentual de 

crianças 
indígenas 

menores de 5 
anos com 

acompanhamen
to do estado 
nutricional   

Aferir o 
acompanhament

o do estado 
nutricional de 

crianças 
indígenas 

menores de 5 
anos  

Somatório % de cobertura mensal 
(*)

 

(nº meses com acompanhamento)   

(*)

    

100
12

663
x 

Eficácia Sisvan 

Consolidação 
das 

informações 
do Sisvan 

Desai 
Suest 
Dsei 

55%    85%    55%    

Média 
percentual de 

gestantes 
indígenas com 
acompanhamen

to do estado 
nutricional 

Aferir o 
acompanha
mento do 

estado 
nutricional 

das gestantes 
indígenas  

Somatório % de cobertura mensal 
(*)

 

(nº meses com acompanhamento)  

(*)

   

100
12

1,467
x 

Eficácia Sisvan 

Consolidaç
ão das  

informaçõ
es do 

Sisvan 

Desai 
Suest 
Dsei 

47%   55%   39%   

Nº de pessoas 
infectadas por 

malária na 
população 
indígena  

Demonstrar o 
nº de pessoas 
infectadas por 

malária na 
população 

Nº de pessoas infectadas 

  

348 

 

(48,7/1000) 
Eficácia 

Sivep - 
Malária 

Consulta a 
relatório do 

sistema 

Desai 
Suest 
Dsei 

619 526 348 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória de 

Cálculo 
Tipo Fonte Método de 

Aferição 

Área 
Responsá
vel pelo 

Indicador

 
Resultado 

2009 
Meta 2010 Resulta

do 2010 

 
indígena 

Incidência de 
tuberculose 

pulmonar BK+ 
na população 

indígena 

Estimar o 
risco de um 

indivíduo vir a 
desenvolver 
Tuberculose 

BK+ 

  

000.100
140.7

6
x  

Eficácia Siasi 

Consolidação 
das 

informações 
do Siasi 

Desai 
Suest 
Dsei 

71,7/ 
100 mil 

66,70 
84,03/ 

100 mil 

Coeficiente de 
mortalidade 
infantil na 
população 
indígena         

Estimar o 
risco de morte 
dos nascidos 
vivos no 1º 
ano de vida 

 

    

        000.1
228

9
x 

Eficácia Siasi 

Consolidação 
das 

informações 
do Siasi 

Desai 
Suest 
Dsei  

28,6/1000

 

27,17 39,47/1000
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Tabela  IV -  Indicadores Institucionais - Saúde Indígena – Dsei Kayapó 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória de Cálculo Tipo Fonte 
Método 

de 
Aferição 

Área 
Responsá
vel pelo 

Indicador

 
Resultado 

2009 
Meta 
2010 

Resultado 
2010 

Percentual 
de Pessoas 

com 
Esquema 
vacinal 

completo  

Verificar o 
percentual 
de pessoas 

com 
esquema 
vacinal 

completo 
para sua 

faixa etária. 

    

000.1
536.4

249.4
x 

  

Eficácia

 

Siasi 

Consolidação 
das 

informações

  

do Siasi 

Desai 
Suest 
Dsei 

78,8 75 94% 

Média 
percentual 
de crianças 
indígenas 

menores de 
5 anos com 
acompanha
mento do 

estado 
nutricional 

Aferir o 
acompanha
mento do 

estado 
nutricional 
de crianças 
indígenas 

menores de 
5 anos 

Somatório % de cobertura 
mensal (*)

 

(nº meses com

 

acompanhamento)

 

(*)

 

100
919

570
x Eficácia

 

Sisvan

 

Consolidação 
das 

informações 

 

do Sisvan 

Desai 
Suest 
Dsei    

47%     
50 62% 

Média 
percentual 

de gestantes 
indígenas 

com 
acompanha
mento do 

estado 
nutricional   

Aferir o 
acompanha
mento do 

estado 
nutricional 

das 
gestantes 
indígenas  

Somatório % de cobertura mensal 
(*)

 

(nº meses com acompanhamento)  

(*)

     

100
206

182
x 

Eficácia Sisvan

 

Consolidaçã
o das 

informações 
do Sisvan 

Desai 
Suest 
Dsei   

69,4   83 88% 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória de Cálculo Tipo Fonte 

Método 
de 

Aferição 

Área 
Responsá
vel pelo 

Indicador

 
Resultado 

2009 
Meta 
2010 

Resultado 
2010 

Nº de 
pessoas 

infectadas 
por malária 

na 
população 
indígena  

 
Demonstrar 

o nº de 
pessoas 

infectadas 
por malária 

na 
população 
indígena 

Nº de pessoas infectadas 94 Eficácia 
Sivep - 
Malária

 

Consulta a 
relatório do 

sistema 

Desai 
Suest 
Dsei 

152 154 94 

Incidência 
de 

tuberculose 
pulmonar 
BK+ na 

população 
indígena 

Estimar o 
risco de um 
indivíduo 

vir a 
desenvolver 
Tuberculos

e BK+ 

   

milx100
536.4

10 
Eficácia Siasi 

Consolidação 
das 

informações 
do Siasi 

Desai 
Suest 
Dsei 

139,44 125,5 
220,45/100
mil 

Coeficiente 
de 

mortalidade 
infantil na 
população 
indígena         

Estimar o 
risco de 

morte dos 
nascidos 

vivos no 1º 
ano de vida 

   

1000
182

15
x Eficácia

 

Siasi 

Consolidação 
das 

informações 
do Siasi 

Desai 
Suest 
Dsei  

90,5 85,97 82,4/100mil* 

 

Mortalidade Infantil - Dados Parciais           
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Tabela  V -  Indicadores Institucionais - Saúde Indígena – Dsei Tapajós 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória de Cálculo Tipo Font
e 

Método 
de 

Aferição 

Área 
Responsáv

el pelo 
Indicador 

Resultado 
2009 

Meta 
2010 

Resultado 
2010 

Percentual 
de Pessoas 

com 
Esquema 
vacinal 

completo  

Verificar o 
percentual 
de pessoas 

com 
esquema 
vacinal 

completo 
para sua 

faixa etária. 

    

7946 x 100 
             9241                  Eficácia

 

Siasi 

Consolidaçã
o das 

informações 
do Siasi 

Desai 
Suest 
Dsei 

87,2% 87,5%

 

86% 

Média 
percentual 
de crianças 
indígenas 

menores de 
5 anos com 
acompanha
mento do 

estado 
nutricional 

Aferir o 
acompanha
mento do 

estado 
nutricional 
de crianças 
indígenas 

menores de 
5 anos 

Somatório % de cobertura mensal 
(*)

 

(nº meses com acompanhamento)  

(*)

   

694,2 * 
12     

Eficácia

 

Sisvan

 

Consolidaçã
o das 

informações 
do Sisvan 

Desai 
Suest 
Dsei 

68,4%    69    57,8%    

Média 
percentual 

de gestantes 
indígenas 

com 
acompanha
mento do 

estado 
nutricional   

Aferir o 
acompanha
mento do 

estado 
nutricional 

das 
gestantes 
indígenas  

Somatório % de cobertura mensal 
(*)

 

(nº meses com acompanhamento)  

(*)

       

282

 

* 
12   

Eficácia Sisvan

 

Consolidaçã
o das 

informações 
do Sisvan 

Desai 
Suest 
Dsei 

35,1%   40%   23,5%   
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória de Cálculo Tipo Font

e 

Método 
de 

Aferição 

Área 
Responsáv

el pelo 
Indicador 

Resultado 
2009 

Meta 
2010 

Resultado 
2010 

Nº de 
pessoas 

infectadas 
por malária 

na 
população 
indígena  

 
Demonstrar 

o nº de 
pessoas 

infectadas 
por malária 

na 
população 
indígena 

Nº de pessoas infectadas 

   

4.921 
Eficácia 

Sivep - 
Malária

 

Consulta a 
relatório do 

sistema 

Desai 
Suest 
Dsei 

 

3.218 2.773 4.921 

Incidência 
de 

tuberculose 
pulmonar 
BK+ na 

população 
indígena 

Estimar o 
risco de um 
indivíduo 

vir a 
desenvolver 
Tuberculos

e BK+ 

   

      3    x 100.000 
         9.212          Eficácia Siasi 

Consolidaç
ão das 

informaçõe
s do Siasi 

Desai 
Suest 
Dsei  

67,48/ 
100 mil 

62,08 
32,6/ 

100 mil 

Coeficiente 
de 

mortalidade 
infantil na 
população 
indígena         

Estimar o 
risco de 

morte dos 
nascidos 

vivos no 1º 
ano de vida 

  

  25     x 1.000 
           322 

Eficácia Siasi 

Consolidaçã
o das 

informações 
do Siasi 

Desai 
Suest 
Dsei  

37,36/1000

 

33,62 77,6/1000 
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Tabela VI - Indicadores Institucionais – Educação em Saúde 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 
Memória 

de 
cálculo 

Tipo Fonte Método de 
Aferição 

Área 
Responsável 

pelo 
Indicador 

Resultado 
2009 

Meta 
2010 

Resultado 
2010 

Percentual 
de aldeias 

beneficiadas 
com ações 

de 
Educação 
em Saúde 

Demonstrar a 
capacidade de 
realização de 

ações de 
educação em 

saúde nas 
aldeias 

indígenas  

    

63    X 100 

  

74 

Eficácia 

Relatórios de 
monitoramento 

das 
Ascom/Core e 

Presi 

Análise dos 
relatórios 

técnicos e de 
monitoramento

 

Ascom/ 
Educação em 

Saúde 
Dsei 

100% 
(62) 

74 
85,13% 

(63) 

Percentual de 
TC com 

projetos de 
Educação em 

Saúde e 
mobilização 

social 

Verificar a 
adesão dos 

municípios às 
ações de 

educação em 
saúde e 

mobilização 
social 

    

0 
     X 100  

  

37 

Eficácia

 

SIGOB 
Cgcon 

Equipes de 
educação em 

saúde das 
Core e Presi 

Consulta 
aos 

TC/PAC e 
relatórios 
do SIGOB 

Ascom/ 
Educação 
em Saúde 

Suest 

66,23% 
(51) 

10 0 



3. INFORMAÇÕES SOBRE RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS 
OU RECURSOS 

 
3.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos  

Quadro V - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos  Valores em R$ 1,00

 
Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 
255014 Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Pará 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 
Saldo Final em 

31/12/2009 
Movimento 

Devedor 
Movimento 

Credor 
Saldo Final em 

31/12/2010 

      

Razões e Justificativas: 
Não houve ocorrência no período para as Contas Contábeis de códigos 21211.11.00, 21212.11.00, 21215.22.00 e 
21219.22.00 do Siafi. 
Fonte: 

3.2. Análise Crítica: Não houve ocorrência no período para as Contas Contábeis de códigos 21211.11.00, 
21212.11.00, 21215.22.00 e 21219.22.00 do Siafi.  

4. INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR 
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

4.1 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores 

Quadro VI - 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 
31/12/2010 

2009 1.275.890,73 
   

7.415,00

 

             
1.265.298,13

 

                    
3.177,60

 

2008 7.082.597,67 787.992,34 
             

4.019.861,43

 

2.274.262,90 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos 
acumulados 

Pagamentos 
acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2010 

2009 6.630.712,56 
             

1.338.854,48

 

             
3.616.026,57

 

             
1.675.831,51

 

2008 
                

916.282,29

 

11.130,60 
                

905.632,69

 

- 

Observações: O Decreto 7.418 de 31.12.2010 prorroga a validade de restos a pagar não processados até 30.04.2011, 
em relação às despesas realizadas nos exercícios 2007, 2008 e 2009. 

  

4.2 Análise Crítica:    
Em relação às despesas continuadas foram liquidadas de acordo com as notas fiscais. As 

características de nossa região tem sido um dos fatores responsáveis pela existência de saldos a 
pagar, assim como a própria atividade em si, em relação a 2008 o montante refere-se a obras, em 
áreas indígenas, especificamente no âmbito do Dsei Tapajós, que foram iniciadas, mas ficou 
faltando fazer a obra de captação de água que por uma questão logística e geográfica ainda não foi 
operacionalizada, mas estará sendo retomada pela empresa no exercício de 2011. 

Quanto ao exercício 2009 há processos de material e obras, esta última em área indígena, 
também no âmbito do Dsei Tapajós, que por questões tanto de logísticas quanto geográficas e 
climáticas ainda não foram concluídas. Quanto aos contratos não cumpridos em relação à aquisição 
de material, os processos estão em análise para a devida aplicação de penalidade por conta de seu 
não cumprimento.   
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5.  INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA SUEST PA 

           
5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos  

Quadro VII -  Composição do Quadro de Recursos Humanos-Situação apurada em 31/12/2010

 
Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos em 
2010 

Egressos em 
2010 Autorizada Efetiva 

1 Provimento de cargo efetivo     
1.1 Membros de poder e agentes políticos 6 6 6 1 
1.2 Servidores de Carreira      
1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 483 474 465  
1.2.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado 
3 3 3  

1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório - - - - 
1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas

 

1 1 1 1 
1.3 Servidores com Contratos Temporários 4 4 4 - 
1.4 Servidores Cedidos ou em Licença     
1.4.1 Cedidos 15 17 17  
1.4.2 Removidos     
1.4.3 Licença remunerada 3 3 3  
1.4.4 Licença não remunerada 5 5 5  
2 Provimento de cargo em comissão     
2.1 Cargos Natureza Especial     
2.2 Grupo Direção e Assessoramento superior     
2.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 6 6 6  
2.2.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado 
673 2.116 2.119   

2.2.3 Servidor de outros órgãos e esferas -  
-

  

-

  

-

 

2.2.4 Sem vínculo 2 2 2 - 
2.2.5 Aposentado 941 941 942  
2.3 Funções gratificadas     
2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 12 12 12 2 

2.3.2 Servidor de carreira em exercício 
descentralizado 

1 1 1 - 

2.3.3 Servidor de outros órgãos e esferas - - - - 
3 Total 2.152 3.588 3.583 4 
Fonte: Funasa/Suest-Pa/Sereh/Siape/Siapecad/ 

Quadro VIII - Composição do Quadro de Recursos Humanos por faixa etária - Situação apurada em 
31/12/2010  

Tipologias do Cargo 
Faixa Etária (anos) 

Até 30  De 31 a 40 

 

De 41 a 50 

 

De 51 a 60 

 

Acima de 
60  

1. Provimento de cargo efetivo 

     

1.1. Membros de poder e agentes políticos - 

 

2 4 - 
1.2. Servidores de Carreira  - 11 317 458 48 
1.3. Servidores com Contratos Temporários 

 

2 1 1 - 
1.4.

 

Servidores Cedidos ou em Licença

 

-

 

-

 

2

 

1

  

2.Provimento de cargo em comissão 

     

2.1. Cargos de Natureza Especial 

     

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior - - 4 2 

 

2.3. Funções gratificadas 

  

7 4 

 

Fonte: : Funasa/Suest-Pa/Sereh/Siape/Siapecad 
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5.2 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas  

Quadro IX - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31/12/2010 

Regime de proventos / Regime de aposentadoria  Quantitativo de 
Servidores 

Aposentadorias em 
2010 

1 Integral   
1.1 Voluntária 44 47 
1.2 Compulsório - - 
1.3 Invalidez Permanente 4 4 
1.4 Outras - - 
2 Proporcional   
2.1 Voluntária - - 
2.2 Compulsório 1 1 
2.3

 

Invalidez Permanente

 

2

 

2 
2.4 Outras - - 
Fonte: Funasa/Suest-Pa/Sereh/Siape/Siapecad  

 

Quadro X

 

-

 

Composição do Quadro de Instituidores de Pensão -

 

Situação

 

apurada em 31/12/2010

 

Regime de proventos originário do servidor 
Quantitativo de 

Beneficiários 
Pensões concedidas em 

2010 
1. Integral - - 
2. Proporcional 32 28 
Fonte: : Funasa/Suest-Pa/Sereh/Siape/Siapecad 

 

5.3 Composição do Quadro de Estagiários  

Quadro XI - Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade

 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Custo do exercício 
(Valores em R$ 1,00) 1º Trimestre

 

2º Trimestre

 

3º Trimestre

 

4º Trimestre

 

Nível superior     

 

Área Fim 03 3 4 3 R$ 25.910,65

 

Área Meio 50 51 51 49 R$ 104.186,17

 

Nível Médio     

 

Área Fim - - - - 

 

Área Meio

 

77

 

87

 

82

 

82

  

R$ 201.150,54

 

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Sereh/SIAPECAD 

        



5.4 Quadro de custos de Recursos Humanos   

Quadro XII - Quadro de custos de recursos humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010. 
Valores em R$ 1,00

 
Tipologias / 
Exercícios 

Vencimentos e 
vantagens fixas 

Despesas Variáveis 

Total 
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 
Assistenciais e 
previdenciários 

Demais despesas 
variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 
2008 53.413,09  71.662,40 3.795,08 6.393,12   135.263,69 

2009 48.455,52  35.884,11 8.800,41 8.178,42   101.318,46 
2010 55.553,40  41.282,94 4.555,05 4.794,84   106.186,23 

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão  
2008  20.120.973,60 59.208,89 58.643.341,07 6.820.111,69 9.105.788, 22 1.246.758,63 27.596,80 96.023.778,90 
2009 46.977.138,89 50.495,36 43.714.848,48 13.290.709,04

 

5.430.708,95 1.520.509,48 34.240,06 106.131.019.10 
2010 44.456.231,36 49.401,62 35.836.086,90 11.850.701,09

 

8.945.125,69 2.779.854,50 23.087,31 68.140.238,47 
Servidores com Contratos Temporários 

2008  - - - - - - - 
2009 6.130,00 - - - - 1.828,80 - 7.958,80 
2010 6.130,00 - - - - 1.828,80 - 7.958,80 

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 
2008 111.566,80 - 174.749,76 35.146,44 34.979,52 - - 356.442,52 
2009 212.107,76 - 122.346,00 40.523,08 27.621,56 - - 402.598,40 
2010 234.542,40 - 129.513,60 45.066,48 54.983,16 - - 464.105,64 

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 
2008 - - -

 

- -

 

- - - 
2009 - - -

 

- -

 

- - - 
2010 - - -

 

- -

 

- - - 
Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

2008 121.020,86                                                                61.265,36 83.982,02 8.273,80 14.596,99   289.139,03 
2009 150.048,51  65.101,32 49.857,99 12.582,77 14.661,23   292.251,82 
2010 139.704,24 45.702,28 48.601,74 15.055,27 1.653,19 1.680,00  252.396,72 

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 
2008 103.079,32 53.758,04 171.283,28 11.794,68 37.815,68 - - 377.731,00 
2009 231.627,62 57.517,80 156.026,97 44.453,22 26.865,64 - - 516.491,25 
2010 274.155,60 76.919,64 123.451,80 44.242,74 58.073,77 - - 537.503,44 

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Sereh/Siape/Siapecad/Ficha Financeira  

  



5.5 Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

Quadro XIII - Contratos de Prestação de Serviços de Limpeza e Higiene e Vigilância Ostensiva 
Unidade Contratante 

Nome: Superintendência Estadual do Pará/Suest-Pa 
UG/Gestão: 255014/36211 CNPJ: 26989350/0005-40 

Informações sobre os Contratos 

Ano do 
contrato

 

Área

 

Nat.

 
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

 

2005 L O 32/2005 01.518.478/0001-70

 

20/12/2006

 

19/12/2010

 

05 05 05 05 -

 

-

 

E 

2009 L O 48/2009 08.064.978/0001-29

 

21/12/2009

 

20/12/2011

 

04 04 03 03 -

 

-

 

P 

2009 L O 53/2009 63.807.812/0001-63

 

28/12/2009

 

27/12/2011

 

07 07 08 08 -

 

-

 

P 

2010 L O 57/2010 08.087.568/0001-01

 

31/12/2010

 

30/12/2011

 

12 12 02 02 -

 

-

 

A 

2010 L O 58/2010 63.807.812/0001-63

 

31/12/2010

 

30/12/2011

 

03 03 01 01 -

 

-

 

A 

2006 V O 09/2006 04.113.174/0001-11

 

20/04/2006

 

19/04/2011

 

04 04 - - -

 

-

 

P 

2006 V O 10/2006 04.304.864/0001-58 20/04/2006

 

19/04/2010

 

04 04 - - -

 

-

 

E 

2008 V O 34/2008 006.211.58/0012-31

 

23/09/2008

 

22/09/2011

 

08 08 - - -

 

-

 

P 

2008 V O 46/2008 04.113.174.0001-11

 

30/10/2008

 

30/10/2011

 

10 10 - - -

 

-

 

A 

2009 V O 20/2009 006.211.58/0012-31

 

11/09/2009

 

10/09/2011

 

04 04 - - -

 

-

 

A 

2009 V O 47/2009 006.211.58/0012-31

 

24/12/2009

 

23/12/2010

 

04 04 - - -

 

-

 

E 

2009 V O 55/2009 02.650.833/0001-23

 

31/12/2009

 

30/12/2011

 

02 02 04 04 -

 

-

 

P 

2010 V E 53/2010 02.650.833/0001-23

 

23/02/2010

 

20/06/2011

 

02 02 06 06 -

 

-

 

A 

2010 V O 61/2010 04.113.174/0001-11

 

20/04/2006

 

19/04/2011

 

04 04 - - -

 

-

 

A 

 

Observação: Os trabalhadores da área de vigilância participaram de “curso de formação de vigilância”.  

Em relação ao Acórdão TCU n.º 1.520/2006-P a Suest não possui ingerência em sua aplicação considerando que esta é uma 
atribuição do nível nacional do Órgão. Mas informa-se que as categorias que compõe os contratos firmados por esta Suest, 
não estão listadas no citado Acórdão. 
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. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte: Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Salog – Fev/2011 

 

Quadro XIV - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 
Unidade Contratante 

Nome: Superintendência Estadual do Pará/Suest-Pa 
UG/Gestão: 255014/36211 CNPJ: 26989350/0005-40 

Informações sobre os contratos 

Ano 
do 

contra
to 

Área

 

Nat.

 

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 

2006 1 O 01/2006 83.383.950/0001-70 01/02/2006

 

31/01/2011

 

- - 02 02

 

- - E 
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2006 2 O 33/2006 04.883.452/2001-00

 
10/11/2006

 
09/11/2011

 
10

 
10

 
04 04

 
01

 
01

 
P 

2008 2 O 05/2008 04.883.452/2001-00

 
04/03/2008

 
03/03/2011

 
07

 
07

 
02 02

 
01

 
01

 
P 

2009 1 O 05/2009 08.629.122/0001-53

 
03/04/2009

 
02/04/2011

 
- - 01 01

 
- - P 

2009 1 O 31/2009 15.339.245/0001-15

 
16/10/2009

 
15/10/2010

 
- - 02 02

 
- - E 

2010 1 O 36/2010 08.087.568/0001-01

 
16/11/2010

 
15/11/2011

 
06

 
06

 
08 08

 
- - A 

2010 1 O 41/2010 07.270.170/0001-35

 

06/12/2010

 

05/12/2011

 

39

 

39

 

24 24

 

- - A 

2010 1 O 56/2010 04.630.524/0001-17

 

31/12/2010

 

30/12/2011

 

23

 

23

 

02 02

 

- - A 

2010 1 O 64/2010 15.339.245/0001-15

 

31/12/2010

 

30/12/2011

 

06

 

06

 

- - - - A 

2010 1 O 65/2010 04.630.524/0001-17

 

31/12/2010

 

30/12/2011

 

07

 

07

 

11 11

 

- - A 

Observação:  
Em relação ao Acórdão TCU n.º 1.520/2006-P a Suest não possui ingerência em sua aplicação considerando que esta é 
uma atribuição do nível nacional do Órgão. Mas, informa-se que as categorias que compõe os contratos firmados por 
esta Suest, não estão listadas no citado Acórdão. 
LEGENDA

 

Área: 
1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis;  
3. Tecnologia da Informação; 
4. Serviços de Copa e Cozinha; 
5. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 
6.  Serviços de Brigada de Incêndio; 
7. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
8. 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: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Salog – Fev/2011 

Quadro XV - Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço com locação de mão 
de obra   
Identificação do Contrato Área Qtd. Unidade Administrativa  

01/2006 1 02 Suest Pa/ Belém 

05/2009 1 01 Suest Pa/ Belém 

31/2009 1 02 Suest Pa/ Belém 

36/2010 1 14 Dsei Kayapó 

41/2010 1 63 Dsei Guatoc 

56/2010 1 25 Dsei Tapajós 

64/2010 1 06 Suest Pa/Belém 

65/2010 1 18 Dsei Altamira 

33/2006 3 16 Suest-Pa/Belém 

05/2008 3 01 Dsei Guatoc/Casai Marabá 

32/2005 8 10 Dsei Guatoc/ Casai Icoaraci 

48/2009 8 07 Dsei Altamira 

53/2009 8 15 Suest Pa/Belém 

57/2010 8 14 Dsei Kayapó 

58/2010 8 04 Dsei Guatoc 

09/2006 9 04 Dsei Tapajós 

10/2006 9 04 Dsei Tapajós/Sede 

34/2008 9 08 Dsei Altamira 

46/2008 9 10 Suest-Pa 

20/2009 9 04 Dsei Kayapó 

47/2009 9 04 Dsei Tapajós/Sede 

55/2009 9 06 Dsei Guatoc 

53/2010 9 08 Dsei Altamira 



 

99

  
61/2010 9 04 Dsei Tapajós 

LEGENDA 
Área: 

1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 
2. Tecnologia da Informação 
3. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis; 
4. Serviços de Copa e Cozinha; 
5. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 
6. Serviços de Brigada de Incêndio; 
7. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
8. Higiene e Limpeza; 
9. Vigilância Ostensiva; 
10. Outras. 

   
Obs: A Suest-Pa é responsável pela gestão dos contratos da área de Saúde 
Indígena, até 19.04.2011, conforme Decreto 7.335/2010, que tem nos Dseis 
suas Unidades Executoras no Estado. 

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Salog  

 

5.6 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 
A Funasa ainda não definiu concretamente os indicadores para esta área. Considerando que 

seguimos normas nacionais advindas do órgão central, aguardamos a definição dos mesmos. 
Entretanto,  a equipe do Sereh/Pará apresentou algumas considerações, abaixo descritas, possíveis 
de utilização no futuro. 

 

Absenteísmo; O indicador poderá ser será utilizado após o primeiro ciclo de avaliação, 
hoje o controle á apenas para alimentar o sistema de cadastro em nível de afastamento com 
inclusão de códigos e lançamento em folha (SIAPE/SIAPECAD);     

 

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais; o indicador está em fase de 
implementação através de programa específico, logo será realizado um controle mais eficaz; 

  

Rotatividade (turnover); O indicador é trabalhado de forma manual apenas no que 
concerne remoção, lotação (interna) e os demais pontos apenas no SIAPECAD como 
afastamento. Abaixo a situação em relação a 2009 e 2010.  

Situação  2009 2010 
Remoção  634 334 
Licença para Atividade Política 24 04 
Exoneração 02 1 
Fonte: Suest/Pa/Sereh/03.2011   

 

Exoneração: objetivo é fazer um controle maior com carteira específica logo um 
acompanhamento com mais qualidade;   

 

Educação Continuada: O indicador poderá ser desenvolvido através da capacitação, sendo 
condensado com o programa da CODER/PRESIDÊNCIA treinamento;  

 

Satisfação e Motivação: o indicador poderá ser utilizado após a avaliação de desempenho, 
hoje não existe no serviço público;  

 

Disciplina: o indicador poderá ser estabelecido após o primeiro ciclo de avaliação de 
desempenho; 

 

Desempenho funcional: O indicador poderá ser utilizado após o primeiro ciclo de avaliação 
de desempenho; 

 

Níveis Salariais: O indicador já está sendo avaliado por este relatório nos quadros acima, 
quanto ao controle efetivo somente através do sistema SIAPE/SIAPECAD; e   

 

Demandas Trabalhistas: As demandas trabalhistas hoje são efetivas da Procuradoria 
Federal junto à justiça federal, caso seja indicador de todas as SUEST, abriremos um 
link diretamente com o poder judiciário. Haja vista, que o número é crescente.         
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16.  INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS 

 
6.1.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2010 
Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência  
(NÃO SE APLICA À SUEST)  

6.1.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três 
últimos exercícios  
(NÃO SE APLICA À SUEST)  

6.1.3 - Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2011 e exercícios seguintes  
NÃO SE APLICA À SUEST)  

6.1.4. Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade 
de convênio e de contratos de repasse  

Quadro XVI - Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na 
modalidade de convênio e de contratos de repasse. 

Valores em R$ 
1,00 

Unidade Concedente 
Nome: Superintendência Estadual do Pará da Funasa 
CNPJ: 26989350/0005-40 UG/GESTÃO: 255014 / 36211 

Exercício da 
prestação de 

contas 
Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 
(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

2010 

Ainda no prazo de 
prestação de contas

 

Quantidade 15 19 
Montante Repassado 7.335.423,03 15.636.781,35 

Com prazo de 
prestação de contas 

vencido 

Contas 
prestadas 

Quantidade

 

22

 

01

 

Montante Repassado (R$) 9.043.123,29 210.000,00 
Contas NÃO 

prestadas 
Quantidade - 

 

Montante Repassado (R$) - 

 

2009 
Contas prestadas 

Quantidade 53 - 
Montante Repassado (R$) 22.868.777,62 - 

Contas NÃO prestadas 
Quantidade - 

 

Montante Repassado (R$)

 

-

  

2008 
Contas prestadas 

Quantidade 58 - 
Montante Repassado (R$) 32.999.887,74 - 

Contas NÃO prestadas 
Quantidade 01 - 
Montante Repassado (R$) 200.000,00 - 

Anteriores a 
2008 

Contas NÃO prestadas 
Quantidade 11 - 
Montante Repassado (R$)

 

4.053.759,15

 

- 
Fonte: SIAFI/Funasa/Suest-Pa / Secon/Sopre – Em 11/03/2011 

 

Quadro XVII - 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 do Pará da Funasa 
CNPJ: 26989350/0005-40 UG/GESTÃO: 255014 / 36211 

Exercício da 
prestação de 

contas 
Quantitativos e montantes repassados 

Instrumentos 

Convênios Contratos de 
Repasse 

2010 
Quantidade de contas prestadas 65 29 

Com prazo de Quantidade 15 19 
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análise ainda não 

vencido

 
Montante repassado (R$) 7.335.423,03 15.636.781,35 

Com prazo de 
análise vencido 

Contas 
analisadas 

Quantidade Aprovada 14 - 
Quantidade Reprovada

 
08 - 

Quantidade de TCE

 
09

 
-

 
Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade * 19 10 
Montante repassado (R$)  14.978.247,89 7.470.424,99 

2009 

Quantidade de contas prestadas 89 - 

Contas analisadas 
Quantidade Aprovada

 
36

 
-

 

Quantidade Reprovada 17 - 
Quantidade de TCE 26 - 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade  * 10 - 
Montante repassado (R$) 3.624.356,03 - 

2008 

Quantidade de contas prestadas 70 - 

Contas analisadas 
Quantidade Aprovada 30 - 
Quantidade Reprovada 28 - 
Quantidade de TCE 09 - 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade  * 03 - 
Montante repassado  1.790.000,00 - 

Exercícios 
anteriores a 

2008 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade * 06 - 

Montante repassado  3.574.730,98 - 
Fonte: Siafi/Funasa/Suest/Secon/Sopre -  Em 11/03/2011 
(*) – Contas não analisadas, aguardando análise técnica - Diesp 

 

Análise Crítica: A Suest Pará tem a responsabilidade de fazer a gestão dos convênios e termos de 
repasses descentralizados desde outubro de 2010, o que tem sido bastante trabalhoso considerando 
alguns aspectos que precisam de ajustes, por ter trazido alguns processos de trabalho que 
anteriormente não era desenvolvido pela Suest. Assim a Asplan, hoje Secon/Serviço de Convênio 
tem adotado algumas medidas necessárias ao saneamento das transferências em situação de 
inadimplência. Tem sido solicitada a instauração de Tomada de Contas Especial e 
consequentemente convocação dos gestores atuais e ex-gestores para regularização da situação dos 
convênios.   

Com a descentralização das ações da Cgcon, a Suest/Pará deu início aos encaminhamentos 
de pagamentos dos convênios a partir de novembro de 2010, promovendo agilidade na liberação de 
recursos junto à presidência da Funasa.   

Em relação ao exercício de 2011 a Suest, através da Secon se propõe a desenvolver 
programação de acompanhamento e supervisão in loco através das áreas financeira e técnica. 
Sob a responsabilidade da Suest, estavam 112 prestações de contas expiradas, sendo que 15 finais 
foram aprovadas na sua totalidade; 09 parcialmente; 15 não aprovadas; 01 sobrestada; 38 em análise 
e 05 se encontram no nível de TCE. A equipe de Prestação de Contas já deu início as notificações 
junto aos municípios para apresentação de 29 contas não apresentadas até o momento. Durante o 
exercício de 2010 houve uma melhora na quantidade analisada pela área financeira, não sendo mais 
significativa pela dependência da área técnica que apresentou durante muito tempo um número de 
profissionais da engenharia bastante reduzido.   

Para desenvolver as análises de prestação de contas todos os procedimentos administrativos 
adotados foram norteados sempre obedecendo aos preceitos e prazos de acordo com a IN-01/97 e 
Portaria interministerial 127/08. No momento a Suest dispõe de um quadro numérico de 
profissionais e materiais adequado e que supre a demanda de processos existentes na área 
financeira, o que não se pode afirmar quanto a alguns equipamentos, como impressoras que não 
atendem a necessidade quantidade e qualidade existente e disponível. A Secon tem ainda o Setor de 
Habilitação – Sohabe, recém criado e considerando o volume de processos o quantitativo de 
profissionais é insuficiente.  Em relação á área técnica - engenharia, apesar do aumento em seus 
quadros, a quantidade de profissionais ainda não atende a necessidade, considerando a área 
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geográfica e a quantidade de obras a serem visitadas. Embora todas as dificuldades enfrentadas, 
pode-se avaliar satisfatoriamente o desempenho da Suest.    

Mesmo com algumas dificuldades conta-se com uma estrutura razoável de controle definida 
para o gerenciamento das transferências. Após o retorno das visitas de acompanhamento tanto 
técnica, diretamente nas obras, quanto administrativa, os profissionais das áreas técnica e financeira 
alimentam os sistemas Siscon / Sistema de Convênios da Funasa e Sigesan/ Sistema Gerencial de 
Acompanhamento de Projetos de Saneamento, bem como o Siafi, ainda que o número de técnicos 
de engenharia seja insuficiente.                                               
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7. REGISTROS ATUALIZADOS NO SISTEMA SIASG E SICONV 
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8. DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS 
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9. INFORMAÇÕES SOBRE FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE CONTROLE 
INTERNO DA UJ 

 
9.1. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO   

Quadro XVIII

 
-

 
Estrutura de controles internos da UJ

 
Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. Os altos dirigentes da UJ percebem 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 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. Existe histórico de fraudes e perdas 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 

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 relacionados com os objetivos de controle.     

X 

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 
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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 à 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 

Considerações gerais: O quadro em questão foi submetido a apreciação dos gerentes da Suest-Pa durante a reunião do 
Corege -  Colegiado Regional de Gestão, ocorrida no dia 24.02.2011, tendo sido todos os itens avaliados pelos 
presentes, que defendiam seus  posicionamentos e foram acatados por consenso e  quando não foi possível, foram 
realizadas votações quanto aos itens polêmicos. Participaram desta reunião 16 gerentes representando todas as áreas 
que compõem a estrutura da Superintendência: Superintendente; Administração – 05; Recursos Humanos – 03; 
Convênio – 02; Assessoria – 02; Engenharia (atividade fim) – 02; Saneamento Ambiental (atividade fim) – 02. 
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 válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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10. INFORMAÇÕES QUANTO A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

 
Quadro XIX - 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? Aquisição de cartuchos recondicionados.    

x    

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     

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? Redução do consumo de energia.      

x  

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? 
Cartuchos recondicionados.   

x    

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? A aquisição de veículo é feita pela Presidência 
não temos como afirma a aplicação.   

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? Nas aquisições de suprimento de 
informática os  editais prevêem o fornecimento de cartuchos recondicionados.       

x  

9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e 
qualidade de tais bens/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 ambiental.    

x   

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.)? Por meio de comunicação oficial.     

x  

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.)? por meio de palestras, folders e 
comunicação oficial.      

x  

Considerações Gerais: Durante a Reunião do Corege – Colegiado Regional de Gestão da Suest-Pa, no dia 24.02.11 foi 
apresentado o presente quadro a todos os membros para o devido preenchimento. Na oportunidade foi ressaltada a 
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importância do cumprimento da IN 01 de 19.01.2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
MPOG. Participaram desta reunião 16 gerentes representando todas as áreas que compõem a estrutura da 
Superintendência: Superintendente; Administração – 05; Recursos Humanos – 03; Convênio – 02; Assessoria – 02; 
Engenharia (atividade fim) – 02; Saneamento Ambiental (atividade fim) – 02. 
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. 
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11. GESTÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

 
10.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial 

Quadro XX - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da 
União. (Anexo II – pág.134) 
             

Quadro XXI  - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
QUANTIDADE DE IMÓVEIS 

LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ 
EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010 

BRASIL 

UF - Pará 11 11 

Município – Capitão Poço / Dsei-Guatoc 01 01 

Município – Novo Progresso / Dsei-Tapajós 01 01 

Município – Jacareacanga / Dsei-Tapajós 01 01 

  Município – Redenção / Dsei-Kayapó 02 02 

Município – Ourilândia / Dsei- Kayapó 01 01 

Município – São Felix do Xingu / Dsei- Kayapó 02 02 

Município – Santana do Araguaia / Dsei- Kayapó 01 01 

Município – Altamira / Dsei- Altamira 02 02 

Subtotal Brasil 11 11 

EXTERIOR

 

PAÍS 1 Não se Aplica Não se Aplica 

cidade “n” 

  

Subtotal Exterior Não se Aplica Não se Aplica 

Total (Brasil + Exterior) 11 11 
Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Sopat-Fev/2011- Relatórios de Inventario de Bens Imóveis e da Relação Detalhada de Imóveis por 
UG/UF/MUNICIPIOS do SPIUnet . / documentos de imóveis em arquivo ma Suest-Pa 

 

Quadro XXII - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob 
responsabilidade da UJ.  (Anexo III – pag.136) 
               
Análise Crítica: Os imóveis desta SUEST-PA encontram-se desatualizados no que se refere o 
Registro de Cartório; pois falta solicitar junto a estes as mudanças da razão social de FSESP para 
Fundação Nacional de Saúde, bem como realizar vistoria in loco para levantar com segurança o 
quantitativo de Bens Imóveis desta Superintendência. É necessário ainda averiguar os imóveis 
oriundos da ex- Sucam, avaliar e verificar quais interessam a esta instituição  mantendo sob nossa 
responsabilidade, e os demais devolver ao GRPU-PA; avaliar quanto ao valor venal os imóveis;   
averbar edificações realizadas; desmembrar os imóveis funcionais edificados nas áreas dos 
Hospitais;  registrá-los individualmente; regularizar as documentações junto aos cadastros de 
Prefeituras e atualizar informações nos Cartórios; requerer Registro de Imóvel atualizado junto aos 
Cartórios; verificar documentações de outros imóveis que constam em nossos arquivos a fim de 
constatar a quem pertence de direito; cadastrar todos os imóveis no GRPU-Spiunet, e sistema Siafi; 
e  verificar e resolver situação referente às informações quanto aos códigos 10, 12 e 14. 
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12. GESTÃO DE TI.  

   
                  “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”                                             
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13. UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO 

 
Quadro XXIII - Utilização de Cartões de Pagamento  

Exercício: 2010

 
Base: 31-JAN-2011

 
Moeda: REAL (Em unidade monetária)

 

Órgão da UG Executora            36211  
Mês de Referência             DEZEMBRO  
Tipo de Valor              Saldo Atual  

UG Executora                    255014 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PA 

Entidade 

  

Sq Cartão Pagto   
Gov Federal 

Fatura - Cartão 
Pagto Gov. Fed 

02985853249    Edilson Batista Lucena 109,50

 

1.105,96

 

03991075253    Joao Nunes Monteiro 4.239,38

 

1.029,77

 

04963164272    Raimundo Natalino Mesquita dos Santos 485,00

 

1.165,00

 

05588154215    Edgar Iaghi Salame 500,00

   

08057168234    Pedro da Conceição Costa   509,30

 

08592780268    Manoel Felipe de Aragão 400,00

 

80,00

 

08688192200    Ardolino Colares de Jesus 1.497,00

 

1.965,10

 

08917612253    Joaquim Francisco Dos Santos 64,20

 

281,00

 

08968594287    Osmar Do Carmo Assuncao   1.156,60

 

09000216249    Raimundo Campos dos Santos 518,59

 

2.224,44

 

09425888272    Raimundo Pereira da Costa 1.500,00

 

14.182,52

 

09521836253    Luiz Carlos Santos Silva 90,00

 

1.029,00

 

09708928291    Raimundo Nonato de Almeida   1.423,74

 

09735631253   

 

Valter Luiz de Sousa

 

2.290,75

 

10.568,02

 

10060642220    Manoel Ovídio Neto   3.478,29

 

10778241220    Jose Amadeu Moreira   6.645,46

 

12239488204    Ivan Ribeiro da Silva   5.373,65

 

12867284287    Ramiro Pereira Cardoso 470,00

 

4.464,00

 

15788660220    Paulo Afonso Costa 28,90

 

2.407,59

 

15933172200    Daniel Rodrigues do Couto 2.045,45

   

16618408253    Letacilo Albuquerque da Silva   403,85

 

16938704287    Heraldo Pantoja Rodrigues 2.980,00

 

3.611,03

 

22409998291    Alberto Barreto de Souza   126,50

 

23554819204    Edson Gomes Barbosa   3.033,59

 

24678589287    Valmir Nazareno Oliveira de Araújo 10.300,00

 

2.258,00

 

25404032200    Antonio Edson Santos Pinheiro   130,00

 

25600729200    Moises Benigno Queiroz Figueiras 1.695,99

 

5.096,60

 

25648217234    Célio Alfredo Macedo Baia 260,00

 

968,50

 

25706772215    Abrahão Raimundo Alab Tavares 77,85

 

179,00

 

29290309253    Silvio César de Brito   2.450,00

 

33972931115    Alaíde Polary Santana Oliveira   7.340,60

 

Total 

  

29.552,61

 

84.687,11

 

Fonte: Siafi/Funasa/Cgeo          
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14. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA 

  
“Não se aplica à natureza jurídica da UJ”                                                 
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15. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES DO TCU 

15.1.  Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício  

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:

  
Código SIORG

 
Fundação Nacional de Saúde - Funasa            2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 028.371/2009-6 582/2010-Plenário 1.5. DE 
Ofício nº 775/2010-
TCU/SECEX-PA 

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

FUNASA – Coordenação Regional do Pará 007482 

Descrição da Deliberação: 
Determinar à Fundação Nacional de Saúde que adote as providências administrativas cabíveis, se ainda não o fez, sob 
pena de responsabilidade solidária, nos termos do art. 8º da Lei nº 8.443/1992, com vistas a apurar os fatos, identificar 
os responsáveis, quantificar o dano e tomar as medidas necessárias à recomposição ao erário relativamente aos 
recursos repassados ao Município de Marapanim/PA, por meio do Convênio nº 390193, com vigência de 20/01/2000 a 
20/03/2001.  

  

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Divisão de Administração 

 

48531

 

Síntese da providência adotada:

  

Instaurada a tomada de Contas Especial por meio da Portaria nº 282 de 16/02/2006 – processo nº 
25200.011.056/2005-87 – a tomada de contas se encontra na fase interna, foi expedida notificação ao ex-gestor sendo 
devolvida pelos correios.  

Síntese dos resultados obtidos 

Tomada de Contas Especial instaurada. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
A tomadora de contas desenvolve outras atividades não priorizando a tomada de contas, fato que está retardando a 
adoção de parte das medidas necessárias ao total cumprimento do acórdão.   

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:

  

Código SIORG

 

Fundação Nacional de Saúde - Funasa            2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

02 010.135/2008-0 
1303/2010- Primeira 

Câmara 

9.1 
9.2. 
9.3. 
9.4.

 

DE 
DE 
RE 
RE

 

Ofício nº 663/2010-
TCU/SECEX-PA 

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

FUNASA – Coordenação Regional do Pará 007482 

Descrição da Deliberação: 
Nos termos dos arts. 5º, § 1º, inciso III, 10 e 11 da Instrução Normativa TCU nº 56/2007, c/c o disposto no item 9.2 do 
Acórdão TCU  nº 2.647/2007-Plenário, determinar o arquivamento deste processo, a título de racionalização 
administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito no valor de R$ 11.052,00 (onze mil e cinqüenta e 
dois reais), a cujo pagamento continuará obrigado o responsável Orleandro Alves Feitosa, atualizado monetariamente 
e acrescido dos juros de mora a partir de 29/5/2002, para que lhe seja dada quitação; 
Determinar à Fundação Nacional de Saúde – Funasa que inclua o nome do responsável no cadastro informativo de 
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débitos não quitados de órgãos e entidades federais (Cadin), ante a exigência constante do art. 5º, § 2º, da Instrução 
Normativa TCU nº 56/2007, e sua eventual exclusão, em caso de quitação do débito, conforme o art. 6º da referida da 
Instrução Normativa. 
Dar ciência deste acórdão bem como do relatório e voto que o fundamentam, aos interessados e ao responsável; 
Arquivar os presentes autos. 

  
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
COPRE – Coordenação de Dívida Ativa, Precatórios e Execução 8380 

Síntese da providência adotada:

  

Foi providenciada a inscrição do Sr. Orleandro Alves Feitosa, CPF Nº 254.390.142-68 no Cadastro de Débitos não 
Quitados de Órgãos e Entidades Federais –

 

CADIN e arquivado os autos.

 

Síntese dos resultados obtidos 
Permanência da dívida com atualização monetária, inclusão do responsável no CADIN, convocação do interessado, 
arquivamento dos autos.  
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
O atendimento da solicitação de inscrição no Cadin pela presidência da Funasa e a convocação do responsável por 
meio de Edital publicado no DOU nº 77 de 26/04/2010 foram fatores positivos, em quanto que o fator negativo foi o 
não comparecimento de responsável para tomar conhecimento do acórdão.   

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:

  

Código SIORG

 

Fundação Nacional de Saúde - Funasa            2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

03 012.466/2009-0 
2077/2010- Segunda 

Câmara 

9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 

RE 
RE 
RE 
RE 

Ofício nº 1143/2010-
TCU/SECEX-PA 

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

FUNASA – Coordenação Regional do Pará 007482 

Descrição da Deliberação: 
Julgar, com fundamento nos arts. 1º, inciso I; 16, inciso III, alínea a, 19, caput, e 23, III, da Lei nº 8.443, de 16 de 
julho de 1992, irregulares as presentes contas e em débito o Sr. João de Deus da Silva Bastos, condenando-o ao 
pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU) o 
recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, atualizada monetariamente e acrescida 
dos juros de mora devidos, calculados a partir de 05/07/2002, até a data do efetivo recolhimento, na forma da 
legislação em vigor; 
Aplicar ao Sr. João de Deus da Silva Bastos, a multa prevista no art. 57, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para 
comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno do TCU) o recolhimento da dívida 
aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo estabelecido 
até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 
Autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, a cobrança judicial da 
dívida, caso não atendidas as notificações; e 
Encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como do respectivo Relatório e Voto, à Fundação Nacional de Saúde – 
Funasa e, nos termos do § 3º do art. 16 da Lei nº 8.443/92 c/c o § 6º do art. 209 do RI/TCU, ao Procurador-Chefe da 
Procuradoria da República no Estado do Pará, para ajuizamento das ações que entender cabíveis.  

  

Setor responsável pela implementação Código SIORG 
COPRE – Coordenação de Dívida Ativa, Precatórios e Execução 8380 

Síntese da providência adotada:

  

O acórdão foi encaminhado ao PGF/PF/COPRE por meio do despacho nº 047/C.TCE para conhecimento e 
atendimento. 
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Síntese dos resultados obtidos 

Não houve retorno do acórdão, providenciado processo de ressarcimento.  
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
O processo de ressarcimento é formalizado na Presidência da Funasa. Fator negativo: Demora no atendimento por 
parte da PGF/PF/COPRE. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:

  

Código SIORG

 

Fundação Nacional de Saúde - Funasa            2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

04 009.341/2008-6   DE 
Ofício nº 1661/2010-

TCU/SECEX-PA 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

FUNASA – Coordenação Regional do Pará 007482 

Descrição da Deliberação: 
Com vistas ao saneamento do processo de TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TC 009.341/2008-6, e, sob o 
fundamento do art. 11 da Lei nº 8.443/92, solicito a Vossa Senhoria que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 
recebimento da presente comunicação, analise e se manifeste,  conclusivamente, quanto à documentação – em anexo 
ao presente Ofício - apresentada pelo Sr. JOÃO FRANCEZ DE MEDEIROS, a título de prestação de contas do 
Convênio nº 87/95, celebrado entre a FUNASA e o município de Cametá/PA;e, se for o caso, enviar à CGU, para 
emissão de novo Certificado de Auditoria, Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno e Pronunciamento  
Ministerial. 
É dever de ofício informar, ainda, que o não atendimento à presente diligência, no prazo fixado e sem causa 
justificada, sujeita o responsável à multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei nº 8.443/92. 

  

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Divisão de Administração  48531 

Síntese da providência adotada:

  

Emissão de Parece Técnico datado de 18/11/2010 e Parecer financeiro nº 90/2010, Notificação nº 76/2010 para o ex-
gestor, recebimento do ofício s/n datado de 18/11/2010 de defesa e envio do ofício nº 2.069/Core-pa de 23/11/2010 ao 
TCU encaminhando os citados documentos. 

Síntese dos resultados obtidos 

Parecer técnico e financeiro emitidos e recebimento de defesa do ex-gestor.  
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Foi possível emitir os pareceres técnicos, mas, a defesa foi enviada ao TCU em virtude da TCE se encontrar na fase 
externa.  

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:

  

Código SIORG

 

Fundação Nacional de Saúde - Funasa            2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

05 025.621/2009-7   DE 
Ofício nº 1175/2010-

TCU/SECEX-PA 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 

FUNASA – Coordenação Regional do Pará 007482 
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Descrição da Deliberação: 
Com vistas ao saneamento do processo de TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TC 025.621/2009-7), com 
fundamento do art. 11 da Lei nº 8.443/92, solicito a Vossa Senhoria que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 
recebimento da presente comunicação, encaminhe a esta Secretaria manifestação conclusiva, quanto à documentação 
apresentada pelo Sr. RAFAEL DE LOUREIRO REIS (anexa por cópia) a título de prestação de contas do Convênio 
nº 3.347/2001 (SIAFI nº 438.808), celebrado entre a FUNASA e o município de Maracanã/PA. Solicito, ainda, que 
sejam emitidos, se for o caso, novos Certificados de Auditoria, Parecer do Dirigente do órgão de Controle Interno e 
Pronunciamento Ministerial. 
É dever de ofício informar, que o não atendimento à diligência, no prazo fixado, sem causa justificada, sujeita o 
responsável à multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei nº 8.443/92. 

  

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Divisão de Administração  48531 

Síntese da providência adotada:

  

Emissão de Pareceres Técnicos conclusivos das áreas Técnica e Financeira, referente à defesa apresentada. Enviado 
Ofício nº 2.272 de 27/12/2010 ao TCU enviando cópia dos citados pareceres. 

Síntese dos resultados obtidos

 

Pareceres técnicos conclusivos.

 

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

Prestação de contas apresentada analisada. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:

  

Código SIORG

 

Fundação Nacional de Saúde - Funasa            2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

06 028.188/2008-4 
5620/2010 - Primeira 

Câmara 
1.5 RE 

Ofício nº 2128/2010-
TCU/SECEX-PA 

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

FUNASA – Coordenação Regional do Pará 007482 

Descrição da Deliberação: 
Medida: alertar a Prefeitura de Tucuruí/PA quanto à necessidade de observância do prazo legal referente à guarda da 
documentação comprobatória de aplicação de recursos oriundos de convênios celebrados com a União, nos termos do 
art. 66, caput e § 2º, do Decreto 93.872/86. 

  

Setor responsável pela implementação Código SIORG 
COPRE – Coordenação de Dívida Ativa, Precatórios e Execução 8380 

Síntese da providência adotada:

  

Encaminhado cópia do Acórdão ao Departamento de Administração da Presidência da Funasa e a Procuradoria 
Federal vez que as contas foram julgadas regulares com ressalva, a Prefeitura foi alertada quanto à necessidade de 
observância do prazo legal referente à guarda da documentação comprobatória de aplicação de recursos oriundos de 
convênios celebrados com a União. 

Síntese dos resultados obtidos 

Prefeitura alertada.

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
As demais providências decorrentes do acórdão estão sendo analisadas pela Procuradoria Federal na Presidência da 
Funasa.   
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:

  
Código SIORG

 
Fundação Nacional de Saúde - Funasa            2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

07 030.091/2008-1 
6745/2010- Primeira 

Câmara  
RE 

Ofício nº 1560/2010-
TCU/SECEX-PA 

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

FUNASA – Coordenação Regional do Pará 007482 

Descrição da Deliberação: 
Encaminho-lhe, para conhecimento, cópia do Acórdão nº 6745/2010-TCU 1ª Câmara, prolatado por este Tribunal, em 
Sessão da Primeira Câmara de 19/10/2010, ao apreciar o processo de Tomada de Contas Especial, instaurada pela 
Fundação Nacional de Saúde em razão da execução apenas parcial do Convênio 1049/1999, celebrado com o 
Município de São Miguel do Guamá/PA – TC-030.091/2008-1, acompanhado de cópia do respectivo relatório e Voto. 
Solicito a devolução imediata da 2ª via deste ofício, com o “ciente” de Vossa Senhoria.  

  

Setor responsável pela implementação Código SIORG 
COPRE – Coordenação de Dívida Ativa, Precatórios e Execução 8380 

Síntese da providência adotada:

  

Encaminhado cópia do acórdão ao Departamento de Administração da Presidência da Funasa e a Procuradoria Federal 
vez que as contas foram julgadas irregulares. 

Síntese dos resultados obtidos 

Autoridades interessadas cientificadas.

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Os registros contábeis são feitos na presidência da Funasa, razão pela qual demos conhecimento aos chefes da 
DEADM e ao Procurador Chefe da Dívida Ativa.   

  

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:

  

Código SIORG

 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

08 002.411/2000-5 4647/2010 1.6.1 DE Ofício n°675/2010-TCU/SECEX-4

 

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

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ 7482 

Descrição da Deliberação: 
Regularizar de maneira definitiva, a situação de todos os bens imóveis descentralizado, convertendo os termos de 
comodato em termos de cessão de uso. Apresentar ao TCU o resultado do trabalho realizado, mediante inventário 
completo e atualizado. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SETOR DE PATRIMÔNIO 48540 

Síntese da providência adotada:

  

Foi encaminhado documento através das associações dos municípios informando a necessidade de normalizar a 
situação. Todos os gestores municipais acataram a determinação do TCU. O inventário solicitado será apresentado 
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posteriormente. 

Síntese dos resultados obtidos

 
Termos de comodatos convertidos em termos de cessão de uso devidamente publicados em diário oficial. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Houve retardamento em doze municípios em enviar do termo de cessão assinado. O setor de patrimônio esta 
aguardando o retorno do documento.  
Não foi firmado o termo de cessão de uso com o município de Barcarena, tendo em vista que o registro do imóvel 
estava sob o domínio da empresa CODEBAR, a qual faliu e entregou o domínio das terras do município ao GRPU. 

  

15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício  

Sem ocorrência, considerando que as providências solicitadas foram adotadas.  

15.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício 

Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:

  

Código SIORG

 

Fundação Nacional de Saúde - Funasa            2207 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 AAF 2008/176 
3.2.7.1  

3.2.7.1.1. 
Atende Memorando  Circular nº 

18/Diadm de 22/04/2010. 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

FUNASA – Coordenação Regional do Pará 007482 

Descrição da Recomendação: 
Agilizar a conclusão das TCE’s instauradas e providenciar a instauração das demais, caso as situações ainda 
permaneçam inalteradas.

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Divisão de Administração 

 

48531

 

Síntese da providência adotada:

  

Enviado memorando nº 140/C.TCE/DIADM/CORE-PA com informações da situação dos treze processos que 
estavam pendentes de instauração de TCE. Os 10 processos de tomadas de contas em curso foram agilizados, bem 
como dos 13 processos pendentes, 11 foram instauradas as tomadas de contas e 2 tiveram as impropriedades sanadas 
ainda na fase administrativa. 

Síntese dos resultados obtidos 

10 processos agilizados, 11 tomadas de contas instauradas e 2 processos regularizados. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
A maioria dos tomadores desenvolve outras atividades não priorizando as tomadas de contas, fato que retarda a 
conclusão de alguns processos. 

  

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:

  

Código SIORG

 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 2207 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 
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2 244111 6.2.1.1 

Ofício nº 22683/2010/CGU-
Regional/PA/CGU/PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ 7482 

Descrição da Recomendação: 
Elaborar em conjunto com a FUNASA – Presidência, um planejamento e criar rotinas de forma a eliminar os estoques 
de prestações de contas a serem analisados, objetivando a atualização do cadastro de convênios no Siafi, inclusive 
realizando levantamento do quantitativo de pessoal necessário para a realização dos trabalhos. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência Estadual do Pará 7482 

Seção de Análise e Projetos 48543 

Síntese da providência adotada:

  

Um servidor da SUEST/RJ contribuiu nos trabalhos de análise das Prestações de Contas da área financeira dos 
processos que se encontravam pendentes, assim como as Tomadas de Contas Especiais. 

Síntese dos resultados obtidos 
Redução dos processos pendentes após a contribuição do servidor da SUEST/RJ; Em 2010, houve uma redução 
considerável no número de prestações de contas pendentes, por falta de análise técnica pela equipe de engenharia; de 
acordo com as orientações recebidas da Presidência da FUNASA, esta sendo feita a reconstituição dos processos de 
convênios não localizados, a fim de atualização no Siafi. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Devido o quantitativo reduzido de técnicos na área de engenharia houve dificuldades nas análises e acompanhamento 
dos convênios.

  

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:

  

Código SIORG

 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 2207 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

3 244111 5.1.1.1 
Ofício nº 22683/2010/CGU-
Regional/PA/CGU/PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ 7482 

Descrição da Recomendação: 
Providenciar o retorno à FUNASA dos servidores cedidos irregularmente; Aprimorar os controles internos 
relacionados ao acompanhamento dos prazos de cessão de servidores, evitando a ocorrência de novas situações 
indesejáveis. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 
SEÇÃO DE CADASTRO 48530 

Síntese da providência adotada:

  

Foi emitido Ofício aos órgãos onde os servidores prestavam serviços, para que se manifestassem no sentido de 
prorrogar ou não a cessão dos servidores.

 

Síntese dos resultados obtidos 
O servidor Edson Aires dos Santos retornou a SUEST/PA a partir de 10.02.2011, conforme Ofício nº 
060/2011/DA/PRT/8ª de 04.02.2011, cópia em anexo. Quanto à servidora Ana Graziela Oliveira Lousada, o 
Ministério Público solicitou a prorrogação da Cessão através do Ofício nº 1383 que foi anexado ao Processo nº 
25200.012.206/2006-51, o qual se encontra na FUNASA/PRES/CGRH/MIN. SAÚDE, para análise, em anexo guia de 
protocolo.  (Anexo X) 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 

Não houve nenhum fator que tenha causado

 

prejuízo nos procedimentos que foram adotados. As solicitações feitas 
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por essa SUEST/PA foram atendidas em tempo hábil. 

    
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:

  
Código SIORG

 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 2207 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

4 244111 5.2.1.1 
Ofício nº 22683/2010/CGU-
Regional/PA/CGU/PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ 7482 

Descrição da Recomendação: 
Providenciar a suspensão dos valores pagos irregularmente a título de auxílio transporte; Providenciar o ressarcimento 
ao erário dos valores pagos de forma irregular; Aprimorar os controles internos relacionados à irregularidade dos 
pagamentos aos servidores a título de auxílio transporte, evitando a ocorrência de novas situações indesejáveis.

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 
SEÇÃO DE CADASTRO 48530 

Síntese da providência adotada:

  

Emitido memorando ao Sapag para suspensão do auxilio transporte pago indevidamente e após foi elaborada planilha 
dos valores a serem ressarcidos ao erário e dado ciência aos servidores que receberem o benefício de forma irregular.  

Síntese dos resultados obtidos 
Suspensão do auxílio transporte que estava sendo pago de forma irregular e partir de então passaram a receber o valor 
correto. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
- Os servidores não concordaram com o ressarcimento ao erário, tendo em vista que não estavam recebendo de má fé. 
Este recurso não aceito pelo Chefe da Divisão de Recursos Humanos que solicitou a devolução dos valores recebidos 
indevidamente, via sistema.  No interregno de tempo entre o levantamento feito pelo Sacad e a inclusão no sistema, os 
servidores, em questão, foram redistribuídos da FUNASA para o Ministério da Saúde – Núcleo Estadual, o que 
impossibilitou desta Seção efetivar os descontos em folha Devido a esta situação os processos foram encaminhados, 
ao Núcleo citado para execução final, conforme guia de protocolo, em anexo. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:

  

Código SIORG

 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 2207 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

5 244111 1.1.1.1 
Ofício nº 22683/2010/CGU-
Regional/PA/CGU/PR 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ 7482 

Descrição da Recomendação: 
1) Criar padrões de desempenho para os indicadores instituídos e submeter os mesmos à apreciação da FUNASA 
Presidência; 2) Atuar junto à FUNASA Presidência objetivando a criação de indicadores que levem em conta os 
custos das operações, de forma a facilitar a tomada de decisão gerencial. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ 7482 

Justificativa para o seu não cumprimento:

   
As justificativas solicitadas estão expressas na Nota Técnica nº 02/Cgpla/Depin encaminhada à CGU/PA, através do 
Ofício nº11175/Core-PA de 13.07.2010. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Não houve nenhum fator que tenha causado prejuízo nos procedimentos que foram adotados. As solicitações feitas 
por essa SUEST/PA foram atendidas em tempo hábil. 

 

15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no 
exercício 
Sem ocorrência, considerando que as providências solicitadas foram adotadas.                                                  
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16. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 

                                         



 

123

  
17. INFORMAÇÕES SOBRE COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA 

   
        “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”                                                        
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18.  INFORMAÇÕES SOBRE FUNDOS PARTIDÁRIOS 

   
       “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”                                                
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19. INFORMAÇÕES SOBRE FUNDOS CONSTITUCIONAIS 

  
       “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”                                                          
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20. INDICADORES DE DESEMPENHO DO IFES 

   
       “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”                                             
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21.   ANÁLISE DE SITUAÇÃO FINANCEIRA 

   
       “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”                                                         
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22.  REMUNERAÇÃO PARA ADMINISTRADORES DE EMPRESAS PÚBLICAS 

    
      “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”                                                        
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23.  CONTRATAÇÕES DE CONSULTORES NA MODALIDADE “PRODUTO” 

  
      “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”                                             
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24. INFORMAÇÕES A RESPEITO DA DESIMOBILIZAÇÃO DE ATIVOS 
IMOBILIÁRIOS  

  
      “Não se aplica à natureza jurídica da UJ”    
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CONCLUSÃO 

  
O exercício de 2010 foi um período de mudança em todos os aspectos da Instituição Funasa, 

uma parte de nossa missão – Saúde Indígena – será desenvolvida por outra instituição, como se 
comprova através do Decreto 7.336 de 19.10.2010, a estrutura da Sesai foi constituída com o 
objetivo de promover a saúde indígena, mas, à Funasa ainda cabe, até 19.04.2011, conforme 
Decreto 7.335 também de 19.10.2011, garantir apoio ao seu desenvolvimento. Neste mesmo decreto 
nossa missão foi redefinida. 

Em que pese à ocorrência deste desafio institucional procurou-se desempenhar as subações 
sob a responsabilidade desta Superintendência, não sem grande esforço por parte de seu corpo 
funcional, mas, com resultados positivos. A Equipe da área de Saneamento Ambiental alcançou 
mais de 50% de suas metas, tendo superado mais de 35% destas. O mesmo ocorreu com as Equipes 
da área indígena que conseguiram atingir 52% das metas estabelecidas. As metas para o exercício 
de 2011 terão que ser redimensionadas considerando os resultados alcançados. Aquelas que ainda 
não foram alcançadas continuarão a ser perseguidas pelas equipes com mudanças de estratégias.  

Quanto à área administrativa a Suest conseguiu operacionalizar 100% dos recursos 
descentralizados. Mas houve entraves ao andamento dos processos de trabalho, uma vez que os 
equipamentos de informática apresentaram muitos problemas, as impressoras especialmente. A área 
de Recursos Humanos e a antiga Asplan, depois Secon – Serviço de Convênios enfrentaram grandes 
contratempos, com perda de prazos inclusive, nas respostas que deveriam ter apresentado.  

Assim, a estratégia adotada pela Suest tentando fazer frente a este quadro, durante o 
exercício de 2011, se propõe a efetivar a contratação de empresa especializada em TI e espera que 
as impressoras adquiridas pela Presidência sejam entregues. Além disso, planeja contratar serviços 
de vigilância eletrônica, concluir o laboratório de água e a Guarita que dá acesso ao prédio, 
viabilizar melhorias ao local onde funcionará o estacionamento dos veículos oficiais sob 
responsabilidade da Suest, providenciando fechamento da parede do galpão com gradil tipo 
alambrado, melhorando com instalação de forro e piso a passagem que dá acesso ao auditório e 
demais unidades. Propõe-se ainda a melhorar as instalações onde funciona o Auditório com o 
fechamento da parede e climatização da sala, que funcionará como recepção do mesmo. 

A gestão dos convênios é um processo de trabalho que precisa ser desenvolvido de forma 
cuidadosa, haja vista tratar-se de transferência de recursos financeiros e que deve alcançar o seu 
objetivo junto a sociedade. É extremamente positivo porque agiliza o processo de trabalho, facilita o 
encontro de soluções, no entanto, é uma situação desafiadora. A Suest tem agora este papel, desde 
outubro/2010, passou a gerenciar os convênios, embora com falta de pessoal qualificado para atuar 
na área administrativa. Buscou entre seus quadros servidores com perfil para assumir o novo papel, 
tendo que capacitá-los em serviço. Pode-se dizer que foram momentos dramáticos para a nova 
equipe. Até 31.12.2010 a Suest Pa tinha sob sua responsabilidade 218 convênios, termos de repasse 
e termos de cooperação técnica. 

Considerando este panorama, a Suest terá que, em 2011, operacionalizar esta nova missão 
que é a Saúde Ambiental, capacitar seus colaboradores, para melhor atuar com este novo papel 
estabelecido e continuar se adequando para o futuro através de melhorias, seja nas instalações 
físicas, seja nos seus processos de trabalho, que precisam ser cada vez mais ágeis e efetivos, porque 
o nosso cliente – populações com menos de 50 mil habitantes - precisam de serviços de qualidade. 
A Instituição como um todo está passando por um momento em que a Avaliação de Desempenho 
Institucional e Individual está sendo efetivada. Através deste processo será possível verificar o 
comportamento de suas metas e consequentemente daqueles que constroem a instituição.       
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ANEXOS 
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Anexo I   

Organograma da Superintendência Estadual do Pará 

Superintendência 
Estadual do Pará

Divisão de 
Engenharia de 
Saúde Pública -

Diesp

Divisão de 
Administração -

Diadm

Serviços de 
Convênios -

Secon

Serviço de 
Saúde 

Ambiental -
Sesam

Seção de 
Análise de 
Projetos -

Sapro

Seção de 
Execução 

Orç. e 
Financeira -

Sacof

Seção de 
Recursos 

Logísticos -
Salog

Serviços de 
Recursos 

Humanos -
Sereh

Seção de 
Acompa-

nhamento e 
Avaliação -

Sacav

Seção de 
Educação em 

Saúde -
Seduc

Setor 
Orçamentári
o e Financ. -

Soorc

Setor de 
Comunicação 

- Socom

Setor de 
Material -

Somat

Setor de 
Patrimônio -

Sopat

Setor de 
Transporte -

Sotra

Setor de 
Prestação de 

Contas -
Sopre

Setor de 
Habilitação e 
Celebração -

Sohab

Setor de 
Capacitação -

Socap

Setor de 
Cadastro e 

Pagamento -
Socad

Fonte: Funasa/Presi 

Fonte: Funasa /Presi/Conforme estabelece Decreto 7.335 de 19.10.2010         



Anexo II  
11.  Gestão de Patrimônio Imobiliário 

Quadro XX - 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 2009 EXERCÍCIO 2010 

BRASIL 

 
UF-Pará 97 97 

Município - Belém 05 05 

Município – Abaetetuba 04 04 

Município – Abel Figueiredo 01 01 

Município – Alenquer 02 02 

Município - Almerim 01 01 

Município - Altamira 05 05 

Município - Aveiro 02 02 

Município - Barcarena 01 01 
Município –

 

Bom Jesus do Tocantins

 

02

 

02

 

Município – Benevides 

 

01 01 

Município – Brasil Novo 03 03 
Município – Brejo Grande do 

Araguaia

 

01 01 

Município - Breves 04 04 

Município - Cametá 06 06 

Município - Capanema 03 03 

Município – Castanhal 05 05 

Município – Conceição do Araguaia 01 01 

Município – Curuá 01 01 

Município – Eldorado do Carajás 01 01 

Município – Goianésia do Pará 01 01 

Município – Igarapé-Açú 03 03 

Município – Igarapé-Miri 02 02 

Município – Itaituba 03 03 

Município – Itupiranga 01 01 

Município – Jacundá 01 01 

Município – Jacareacanga 01 01 

Município – Marabá 05 05 

Município – Marapanim 01 01 

Município – Medicilândia 04 04 

Município - Moju 01 01 

Município – Monte Alegre 02 02 

Município – Nova Ipixuna 01 01 

Município – Novo Repartimento 01 01 

Município – Óbidos 01 01 

Município – Oriximiná 04 04 
Município – Palestina do Pará 

 

01 01 

Município – Paragominas 01 01 
Município – Parauapebas 

 

01 01 
Município – Rio Maria 

 

01 01 

Município – Rondon do Pará 01 01 

 

Município - Ruropolis 01 01 

Município – São Domingo do Capim 01 01 
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Município – Santa Izabel do Pará 01 01 

Município - Santarém 02 02 

Município – São Félix do Xingu 01 01 

Município – Soure 02 02 

Município – Vitória do Xingu 02 02 

Município – Xinguara 01 01 

Subtotal Brasil 97 97 

EXTERIOR 
PAÍS 1 Não se Aplica Não se Aplica 

cidade 1 

  

Subtotal Exterior Não se Aplica Não se Aplica 
Total (Brasil + Exterior) 97 97 

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Sopat – Fev.2011- Relatórios de Inventario de Bens Imóveis e da Relação Detalhada de Imóveis por 
UG/UF/MINICIPIOS do SPIUnet. / documentos de imóveis em arquivo ma Suest-Pa 
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Anexo III  

Quadro XXII - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação

 
Valor do Imóvel 

Despesa com 
Manutenção no 

exercício 
Valor 

Histórico 
Data da 

Avaliação
Valor 

Reavaliado

 
Imóvel Instalações

 

25.5014

 

0427.00555.500-8 21 02 977.735.31 - - 426.578,83

 

33.742,08

 

25.5014

 

0427.00531.500-7 10 05 12.761,64 - - - - 

25.5014

 

0427.00561.500-0 21 02 41.453,02 - - - - 

25.5014

 

- 10 02 - - - - - 

25.5014

 

- 10 02 0,01 - - - - 

25.5014

 

0401.00007.500.4 05 - 90.191,80 - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

0411.00294.500-3 05 - 797.972,03 - - - - 

25.5014

 

0411.00301.500-0 22 05 83.840,46 - - - - 

25.5014

 

0411.00275.500-0 22 05 8.250,00 - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 21/15/14 - - - - - - 

25.5014

 

0575.00002.500-7 05 - -32.133,30 - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

0429.00009.500-5 05 - 11.888,60 - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

0435.00012.500-6 10 - - - - - - 

25.5014

 

0435.5001.500-1 05 - 138.529,87 - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 
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25.5014

 
- 05 - - - - - - 

25.5014

 
0441.00010.500-0 05 - 96.738,99 - - - - 

25.5014

 
- 05 - - - - - - 

25.5014

 
- 05 - - - - - - 

25.5014

 
- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

0443.00021.500-6 05 - 13.312,64 - - - - 

25.5014

 

0443.00022.500-1 05 - 2.097,60 - - - - 

25.5014

 

0443.00023.500-7 05 - 40.214,44 - - - - 

25.5014

 

0447.00178.500-3 05 04 107.169,55 - - - - 

25.5014

 

0447.00176.500-2 05 04 154.744,20 - - - - 

25.5014

 

- 05 04 -- - - - - 

25.5014

 

- 05 04 - - - - - 

25.5014

 

- 05 04 - - - - - 

25.5014

 

0453.00142.500-1 21 - 1.890,00 - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

0465.00014.500-9 21 - 3.290,00 - - - - 

25.5014

 

0471.00235.500-5 22 04 197.985,06 - - - - 

25.5014

 

0471.00291.500-0 05 - 191.430,04 - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

0475.00004.500-1 10 - 13.675,00 - - - - 

25.5014

 

0475.00005.500-7 10 - 10.940,93 - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

0483.00172.500-7 05 - 254.729,48 - - - - 

25.5014

 

0483.00175.500-3 05 - 16.547,06 - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 22 - - - - - 
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25.5014

 
- 05 - - - - - - 

25.5014

 
- 05 - - - - - - 

25.5014

 
- 05 - - - - - - 

25.5014

 
- 05 - - - - - - 

25.5014

 
0493.00005.500-5 12/14 - - - - - - 

25.5014

 

0495.00140.500-6 05 - 317.967,00 - - - - 

25.5014

 

- - - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

0501.00019.500-6 05 - 33.974,98 - - - - 

25.5014

 

0505.00021.500-0 05 - 426.381,93 - - - - 

25.5014

 

0505.00022.500-5 05 - 60.266,70 - - - - 

25.5014

 

0505.00023.500-0 22 - 15.592,53 - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

0573.00009.500-9 05 - 7.163,75 - - - - 

25.5014

 

056.9.00002.500-2 10 - 2.131,50 - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

0535.00100.500-0 05 - 1.541.113,08

 

- - - - 

25.5014

 

0543.00006.500-0 14 - 1.980,00 - - - - 

25.5014

 

0545.00013.500-5 10 - 46.856,60 - - - - 

25.5014

 

0557.00010.500-2 05 - 4.613,73 - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

0561.00017.500-9 05 - 5.940,00 - - - - 

25.5014

 

0571.00015.500-5 10 - 2.047,65 - - - - 

25.5014

 

0411.00265.500-5 05 - 8.250,00 - - - - 

25.5014

 

- 05 - - - - - - 

25.5014

 

- 10 - - - - - - 

25.5014

 

0627.00002.500-3 10 - 1.200,00 - - - - 

Total 426.578,83

 

33.742,08

 

Fonte:Funasa/Suest-Pa/Diadm/Sopat – Fev.2011- Relatórios de Inventário de Bens Imóveis  e da Relação Detalhada de 
Imóveis por UG/UF/MUNICIPIOS do SPIUnet. / documentos de imóveis em arquivo ma Suest-Pa 
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Anexo IV 

15.3. Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 
               Nº de Ordem 4 
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