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1. INFORMAÇÕES SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA 

1.1. Identificação da UJ - Relatório de gestão individual  
 

Poder e Órgão de Vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Ministério da Saúde Código SIORG: 99999 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 
Denominação abreviada: Suest/SE 
Código SIORG: 2207 Código LOA: 36211 Código SIAFI: 255026 
Situação: ativa 
Natureza Jurídica: Fundação do Poder Executivo 

Principal Atividade: Promoção Programa de Saúde Código CNAE: 8412-4/00 
Telefones/Fax de contato:  (079) 3259-1419 (079) 3259-1711 (079) 9957-8828 
E-mail: corese.gab@funasa.gov.br 
Página na Internet: http://www.funasa.gov.br 
Endereço Postal: Avenida Tancredo Neves, 5425 – Bairro Jabotiana  
Aracaju/SE – CEP: 49.080-470  

Normas relacionadas à 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 91, e em conformidade 
com o que dispõe o Decreto n.º 4.727, de 9 de junho de 2003, publicado no Diário Oficial da União, do dia 10 de 
junho de 2003. Portaria nº. 1.776 de 8 setembro de 2003 que aprova o regimento interno da Funasa. Reestruturada por 
força do Decreto nº 7.335, de 19/10/2010, publicado no DOU de 20/10/2010. 
  
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 

- - 
 

 
1.2. Qualificação da Superintendência Estadual 

 
Nome do Superintendente Estadual – Substituto José Avelar Fernandes Feitoza 
População do Estado 2.019.755 habitantes 
Nº. de Municípios abrangidos pela Suest 69 
População Indígena do Estado 364 
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1.3 INTRODUÇÃO  
 

O presente relatório tem por finalidade demonstrar o desempenho da 
Superintendência Estadual da Funasa em Sergipe (Suest/SE), no período compreendido de janeiro a 
dezembro de 2010. 

No decorrer do referido exercício, a Suest/SE se dedicou a cumprir o seu papel de 
promoção à saúde, por meio de ações de saneamento ambiental, para prevenção e controle de 
doenças, com o objetivo de garantir a integridade dos princípios ideológicos e doutrinários que 
fundamentam a busca pela melhoria da qualidade de vida da população do nosso Estado.  

De acordo com as metas do Plano Plurianual 2008-2011, definidas para 
acompanhamento da execução físico-financeira das ações de nível nacional, esta Superintendência 
apresenta suas metas no Plano Operacional (PO), instrumento este elaborado anualmente pela 
instituição, para demonstração do desempenho da unidade jurisdicionada. 

Visando dar maior transparência e celeridade na demonstração da execução do PO, a 
Funasa promoveu a inserção do referido plano no Sistema de Planejamento, Orçamento e 
Monitoramento das Ações do SUS (Plamsus).  

É nesse contexto que o Relatório de Gestão – Exercício 2010 surge como um 
instrumento de “prestação de contas” aos órgãos de controle e à sociedade em geral, bem como um 
referencial das ações previstas e realizadas.  

Convém destacar que, os Itens 2.4.1.1 Programação de Despesas Correntes; 2.4.1.2  
Programação de Despesas de Capital; 2.4.1.3 Quadro Resumo da Programação de Despesas; 
2.4.2.1.1 Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários da UJ; 2.4.2.1.2 
Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ; 2.4.2.1.3 
Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ; 3.1  
Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos; 6.1.1 Relação dos 
instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2010; 6.1.2 Quantidade de instrumentos de 
transferências celebrados e valores repassados nos três últimos exercícios; 6.1.3 Informações sobre 
o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no exercício de 2011 e seguintes; 11.1 
Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial (Quadro 11.2- Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de 
Uso Especial Locados de Terceiros); 12. Gestão de TI e 14. Renúncia Tributária, “Não se aplicam 
à natureza jurídica desta UJ”, conforme justificativas apresentadas no corpo do presente 
Relatório. 

É importante ressaltar que este Relatório de Gestão é fruto da participação coletiva, 
onde cada segmento desta Superintendência contribuiu de forma significativa para a construção 
desta importante peça da prestação de contas anual.  
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2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA DA UNIDADE 
 
2.1 Responsabilidades institucionais da unidade 
 

A ação de administrar com transparência, seriedade, honestidade e principalmente 
respeito é fundamental para o desenvolvimento dos processos de trabalho pertinentes as instituições 
públicas, observadas as restrições orçamentárias e financeiras devido às disponibilidades para as 
unidades jurisdicionadas. 

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 
(Funasa) 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. 

Apesar da existência no Estado de uma aldeia indígena “Xocó”, com população de 
364 (trezentos e sessenta e quatro) índios, localizada no município de Porto da Folha, fronteira com 
o Estado de Alagoas, a atenção integral a saúde dessa comunidade sempre foi de inteira 
responsabilidade da Superintendência Estadual da Funasa em Alagoas, restando apenas para esta 
Suest/SE, o atendimento a indígenas em trânsito.  

A Superintendência Estadual da Funasa em Sergipe, a exemplo das 25 (vinte e cinco) 
demais Superintendências Estaduais, atua com vista ao alcance das metas nacionais, implementando 
ações de saúde e vigilância voltadas às ações de saneamento ambiental, para prevenção e controle 
de agravos, em municípios de até 50 mil habitantes e em populações consideradas vulneráveis 
(remanescentes de quilombos e assentamentos da reforma agrária).  

Esta Superintendência é ainda responsável pela administração, no que se refere ao 
cadastro e folha de pagamento de pessoal, de 1.068 (um mil e sessenta e oito) servidores, conforme 
situação apurada no Siape em 31/12/2010, sendo 79 (setenta e nove) ativos permanentes; 02 (dois) 
nomeados para cargo comissionado; 02 (dois) contratos temporários; 206 (duzentos e seis) cedidos 
a Estado e Municípios; 02 (dois) cedidos ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE) e 01(um) 
à Controladoria Geral da União (CGU); 01 (um) em exercício descentralizado; 369 (trezentos e 
sessenta e nove) aposentados; 377 (trezentos e setenta e sete) beneficiários de pensão e 29 (vinte e 
novo) estagiários.  

A partir de 20/10/2010, com a publicação no DOU do Decreto nº 7.335, de 
19/10/2010, que aprova o novo Estatuto e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 
Funções Gratificadas, a Funasa passou por uma reestruturação organizacional, com a inserção das 
atribuições voltadas às Ações de Saúde Ambiental, conforme reza no seu art. 2º, descrito abaixo: 

       
Art. 2o  À FUNASA, entidade de promoção e proteção à saúde, compete: 
 
I - fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle de 

doenças; e 
II - formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde 

relacionadas com ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de 
Vigilância em Saúde Ambiental.  
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Dessa forma, a Superintendência Estadual da Funasa em Sergipe, passou a operar 
conforme organograma abaixo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUEST/SE - 
Superintendência 

Estadual de Sergipe 

DIESP - 
 Divisão de 

Engenharia de 
Saúde Publica SEREH – 

 Serviço de 
Recursos Humanos 

 

DIADM – 
 Divisão de 

Administração 

SECON – 
 Serviço de 
Convênios 

SESAM – 
Serviço de Saúde 

Ambiental 

SACAV –  
Seção de 

Acompanha 
mento 

e Avaliação 

SAPRO – 
Seção de 

Análise de 
Projetos 

SAEOF – 
 Seção de 
Execução 

Orçamentária e 
Financeira 

SALOG – 
Seção de 
Recursos 

Logísticos 
 

SOORC – 
Setor 

Orçamentário 
e 

Financeiro 

SOCOM – 
 Setor de 

Comunicação 

SOMAT – 
 Setor de 
Material 

SOTRA – 
 Setor de 

Transporte 

SOPAT – 
 Setor de 

Patrimônio 

SOCAD – 
 Setor de 

Cadastro e 
Pagamento 

SOCAP – 
 Setor de  

Capacitação 

SOHAB –  
Setor de 

Habilitação e 
Celebração 

SOPRE –  
Setor de 

Prestação 
de Contas 

 

SADUC – 
Seção de 

Educação em 
Saúde 
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2.2 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais  
 

Estrategicamente a instituição busca consolidar o seu processo de planejamento 
como instrumento básico, visando o aprimoramento organizacional de sua gestão, como também a 
racionalidade na execução de suas ações e formas de intervenção junto às populações sob sua 
responsabilidade, concentrando esforços no cumprimento da sua missão institucional. 

Esta Superintendência por meio da Divisão de Engenharia de Saúde Pública (Diesp) 
e do Serviço de Saúde Ambiental (Sesam), atua na implementação dessas ações com o objetivo de 
alcançar as metas institucionais estabelecidas, contemplando comunidades rurais, centros urbanos, 
populações consideradas vulneráveis (remanescente de quilombos e assentamentos da reforma 
agrária), bem como áreas de relevante interesse epidemiológico, decorrentes da falta ou 
inadequação dos serviços de saneamento, visando à redução de indicadores de morbimortalidade e à 
prevenção e controle de agravos, priorizando os municípios com população de até 50 mil habitantes. 
Atua ainda, na implementação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo 
Federal, conforme critérios e procedimentos básicos estabelecidos nas Portarias nº. 723, de 
24/07/07, nº 839, de 14/08/07 e nº 827, de 10/08/07.                       

As principais ações de responsabilidade desta Suest/SE, constantes no seu Plano 
Operacional (PO), contemplam ações do Governo Federal estabelecidas no Plano Plurianual (PPA), 
nas áreas de Saneamento Ambiental e Saneamento Rural, quais sejam: Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água; Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário e Sistemas Públicos de 
Manejo de Resíduos Sólidos; Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares; Fomento à 
Educação em Saúde voltada para Saneamento Ambiental; Melhorias Habitacionais para o Controle 
de Doenças de Chagas; Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais e 
Melhoria do Serviço de Saneamento em áreas Rurais e Especiais (quilombolas e assentamentos de 
reforma agrária).  

As ações acima mencionadas, são executadas por meio de convênios ou termos de 
compromisso celebrados pela Presidência da Funasa conforme disponibilidade orçamentária. A 
análise dos projetos pela área técnica, com vistas à aprovação e execução das obras, está 
condicionada aos recursos empenhados e a apresentação pelos convenentes, dos projetos técnicos 
de engenharia, de acordo com os critérios e os procedimentos estabelecidos. 

No decorrer do exercício de 2010, a Divisão de Administração desta 
Superintendência, conjuntamente com suas Seções, Setores e Comissão Permanente de Licitação 
(CPL), manteve sua proposta de diversificar e ampliar os seus processos de trabalho, mediante a 
celebração e manutenção de contratos com empresas concessionárias; prestadoras de serviços com 
locação de mão de obra; fornecedoras de materiais de consumo; entre outros, proporcionando uma 
administração transparente, com vista à melhoria da qualidade dos serviços prestados e, 
consequentemente, da gestão. 

O prédio desta Suest/SE apresenta diversos problemas de ordem estrutural, 
estendendo-se estes as suas redes elétrica, hidráulica e lógica e, devido não possuir contrato de 
manutenção predial adequado a sua realidade, os reparos decorrentes foram efetuados de forma 
pontual durante o exercício de 2010, considerando que o processo licitatório para a elaboração do 
laudo pericial da estrutura predial não foi adiante, tendo em vista a falta de oferta de orçamentos 
para avaliação de preço de mercado, por parte dos fornecedores deste Estado, fato este que resultou 
na devolução de recursos orçamentários.       

No que diz respeito ao quadro de pessoal desta Superintendência, ressaltamos que a 
admissão de 06 (seis) servidores administrativos oriundos do último concurso público para cargo 
efetivo da Funasa, não foi suficiente para suprir a lacuna ocorrida nos últimos anos, devido ao 
considerável número de servidores administrativos que aderiu ou vem aderindo a aposentadorias; à 
redistribuição para outros órgãos, cessão para o SUS; TRE e CGU, assim como, afastamentos por 
motivo de licenças para tratamento de saúde e óbitos, o que de certa forma, interfere negativamente 
no desenvolvimento dos nossos processos de trabalho.      
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Para elaboração do Plano Operacional 2010, levamos em consideração os objetivos 
estratégicos institucionalizados, tomando-se como base as ações desenhadas no Plano Operacional 
da Presidência da Funasa, mensurando as metas de acordo com a nossa realidade e, para subsidiar a 
análise da sua execução, deu-se continuidade ao processo que obedece a uma metodologia que 
classifica as ações programadas de acordo com o desenvolvimento de cada uma de suas etapas. 

Apresentamos abaixo os quadros das ações propostas no PO, sob responsabilidade da 
Divisão de Engenharia e Saúde Pública; do Serviço de Saúde Ambiental e do Serviço de Recursos 
Humanos, constando a Identificação do Programa de Governo, da Ação e da Subação, contendo 
este último, a descrição das metas com suas respectivas programação e execução, bem como a 
análise crítica de cada uma. 

Em seguida, prosseguimos com as informações pertinentes: ao Desempenho 
Orçamentário Financeiro; aos Indicadores Institucionais; a Recursos Humanos; as Prestações de 
Contas de Convênios e de Contratos de Repasse; aos Registros Atualizados nos Sistemas Siasg e 
Siconv; as Declarações de Bens e Rendas; ao Sistema de Controle Interno; a Adoção de Critérios de 
Sustentabilidade Ambiental; a Gestão de Patrimônio Imobiliário; a Utilização de Cartões de 
Pagamento; as Providências Adotadas para atender as deliberações do TCU/OCI; Informações 
Contábeis da Gestão e por fim, aos Resultados e Conclusões.   

 
 

2.3 Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ 
 
2.3.1 – Execução dos Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ 

    
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: 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 
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Identificação da subação 
Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios de até 50.000 

habitantes 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 
Progra
mado 

Reali 
zado 

Realizado/ 
Programado % 

1. Analisar projetos de implantação e melhoria 
de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água, 
relativos aos pleitos de 2010. 

Projeto 
analisado Unidade 4 0 0 

2. Realizar visitas preliminares de obras de 
implantação e melhoria de Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, relativas aos pleitos de 
2010. 

1. Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 4 0 0 

2. Realizar visitas de acompanhamento de 
obras de implantação e melhoria de Sistemas 
Públicos de Abastecimento de Água, relativas 
aos pleitos de 2010. 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 8 0 0 

4. Analisar projetos de implantação e melhoria 
de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água, 
relativos a exercícios anteriores (PAC). 

3. Projeto 
analisado Unidade 20 3 15 

5. Realizar visitas preliminares de obras de 
implantação e melhoria de Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, relativas a exercícios 
anteriores (PAC). 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 15 1 6,67 

6. Realizar visitas de acompanhamento de obras 
de implantação e melhoria de Sistemas Públicos 
de Abastecimento de Água, relativas a exercícios 
anteriores (PAC). 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 10 3 30 

7. Analisar projetos de implantação e melhoria 
de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água, 
relativos a exercícios anteriores (2002-2006). 

Projeto 
analisado Unidade 7 0 0 

8. Realizar visitas preliminares de obras de 
implantação e melhoria de Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, relativas a exercícios 
anteriores (2002-2006). 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 5 0 0 

9. Realizar visitas de acompanhamento de obras 
de implantação e melhoria de Sistemas Públicos 
de Abastecimento de Água, relativas a exercícios 
anteriores (2002-2006). 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 14 4 28,57 

Fonte: Plano Operacional da Suest/SE/2010 
 

Análise Crítica  
As Metas 1, 2 e 3, não foram executadas, tendo em vista que apenas um convênio foi 

celebrado, sendo que o projeto técnico não foi apresentado na Suest/SE para análise da área de 
engenharia. Os demais pleitos não prosperaram em 2010, ficando pendentes de enquadramento pelo 
Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Densp). 

As Metas 4 e 5, tiveram um desempenho abaixo da média, respectivamente, 15,00 % 
e 6,67 %. Justifica-se o baixo desempenho devido à existência de projetos incipientes que 
inviabilizam a análise técnica e projetos que não foram apresentados nesta Superintendência. 
Conseqüentemente, a visita técnica preliminar fica impossibilitada de ser realizada. 

Com referência à Meta 6, o desempenho foi de apenas 30,00 %, devido a não 
liberação de recursos para os projetos formalmente aprovados, além da existência de convênios que 
não foram aprovados pela área de habilitação. 
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As Metas 7 e 8, não foram executadas devido à existência de projetos que 
apresentam elementos insuficientes para a análise técnica e projetos que não foram apresentados 
nesta Superintendência. Conseqüentemente, a visita técnica preliminar fica impossibilitada de ser 
realizada. 

A Meta 9, apresentou um desempenho de apenas 28,57 % em decorrência do não 
atendimento pelos gestores das pendências apontadas durante a execução das obras. 
 

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 

Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios de até 50.000 habitantes 
Descrição da Meta Produto Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

  Progra 
mado 

Reali 
zado 

Realizado/ 
Programado% 

1. Analisar projetos de implantação e 
melhoria de Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário, relativos aos pleitos 
de 2010. 

Projeto 
analisado Unidade 2 0 0 

2. Realizar visitas preliminares de obras 
de implantação e melhoria de Sistemas 
Públicos de Esgotamento Sanitário, relativas 
aos pleitos de 2010. 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 2 0 0 

3. Realizar visitas de acompanhamento 
de obras de implantação e Melhoria de 
Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário, 
relativas a aos pleitos de 2010. 

Visita de 
acompanhamen 

to realizada 
Unidade 4 0 0 

4. Analisar projetos de implantação e 
melhoria de Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário, relativos a exercícios 
anteriores (PAC). 

Projeto 
Analisado Unidade 17 1 5,88 

5. Realizar visitas preliminares de obras 
de implantação e melhoria de Sistemas 
Públicos de Esgotamento Sanitário, relativas a 
exercícios anteriores (PAC). 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 12 0 0 

6. Realizar visitas de acompanhamento 
de obras de implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário, 
relativas a exercícios anteriores (PAC). 

Visita de 
acompanhamen 

to realizada 
Unidade 24 0 0 

7. Analisar projetos de implantação e 
melhoria de Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário, relativos a exercícios 
anteriores (2002-2006). 

Projeto 
Analisado Unidade 13 0 0 

8. Realizar visitas preliminares de obras 
de implantação e melhoria de Sistemas 

Visita 
preliminar Unidade 11 09 0 
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Públicos de Esgotamento Sanitário, relativas a 
exercícios anteriores (2002-2006). 

realizada 

9. Realizar visitas de acompanhamento 
de obras de implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário, 
relativas a exercícios anteriores (2002-2006). 

Visita de 
acompanhamen 

to realizada 

 
Unidade 9 0 0 

Fonte: Plano Operacional da Suest/SE/2010 
 

Análise Crítica 
As Metas 1, 2 e 3, não foram executadas, tendo em vista que os pleitos não 

prosperaram em 2010, ficando pendentes de enquadramento pelo Densp. 
A Meta 4, apresentou um desempenho abaixo da média, ou seja, 5,88 %, devido à 

existência de projetos incipientes que inviabilizaram a análise técnica,  Conseqüentemente, a Meta 5 
ficou impossibilitada de ser realizada. 

Com relação à Meta 6, a mesma não foi executada. Apesar da liberação parcial de 
recursos, entretanto as obras ainda não foram iniciadas. 

Metas 7, 8 e 9, não foram executadas devido à existência de projetos que 
apresentaram elementos insuficientes para a análise técnica. Conseqüentemente, a visita técnica 
preliminar e a visita de acompanhamento ficaram impossibilitadas de serem realizadas. 
 
 

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 
 

Apoio à elaboração de Planos Municipais de Saneamento (PMSB) 

Descrição da Meta Produto Unidade 
de Medida 

Exercício 2010 
Progra
mado 

Reali 
zado 

Realizado/ 
Programado % 

1. Apoiar tecnicamente 02 
municípios com a elaboração de Planos 
Municipais de Saneamento Básico. 

Municípios 
apoiados Unidade 02 2 100 

2. Analisar 100% dos planos de 
trabalho e orçamentos detalhados 
relativos aos PMSB 

Plano de trabalho 
e orçamento 
analisados 

Unidade 02 2 100 

3. Participar em 02 reuniões dos 
Comitês de sensibilização nos 
municípios eleitos visando divulgar a 
elaboração do PMSB 

Participação em 
reuniões Unidade 02 0 0 
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4. Participação em 20 reuniões dos 
Comitês de Coordenação de elaboração 
do PMSB em caráter orientativo. 

Participação em 
reuniões Unidade 20 0 0 

5. Participar de 24 reuniões de 
mobilização social nos municípios 
eleitos para a elaboração do PMSB  

Participação em 
reuniões Unidade 24 0 0 

6. Analisar 02 diagnósticos 
técnico-participativos dos PMSB 

Diagnósticos 
analisados Unidade 02 0 0 

7. Elaborar parecer final referente 
aos demais produtos contidos no TR 

Parecer 
elaborado Unidade 02 0 0 

 

Fonte: Plano Operacional da Suest/SE/2010 
 
Análise Crítica  

A partir de janeiro de 2010, com a publicação da Portaria nº.1602/2010, a qual indica 
os municípios eleitos de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria nº 1.232/2009, os 
gestores municipais buscaram junto a esta Superintendência, apoio técnico para elaboração dos 
Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), sendo o Núcleo Intersetorial de Cooperação 
Técnica (NICT), responsável para atuar junto a esses municípios, em caráter orientativo, na 
elaboração dos referidos planos.  

Uma vez que o processo de elaboração do Plano não foi iniciado no exercício de 
2010, em virtude da necessidade dos ajustes dos orçamentos, os pleitos não foram formalmente 
aprovados até o mês de dezembro/2010, fato que atrasou a formação dos Comitês, portanto, não se 
promoveu reunião dos comitês de coordenação no âmbito dos municípios.  
 

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 até50.000 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 
 



 14 

Identificação da subação 
Fomento à Educação em Saúde Voltada para Saneamento Ambiental 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 
Progr
amado 

Realiz
ado 

Realizado/ 
Programado % 

1. Apoiar a implantação e/ou implementação 
de ações de educação em saúde municípios 
conveniados com a Funasa, contemplados com 
recursos do PAC 

Município 
beneficiado Unidade 31 23 74,19 

2. Apoiar os municípios na implantação e /ou 
implementação dos núcleos de Educação em saúde 
nos municípios atendidos com recursos da Funasa 

Município 
apoiado Unidade 43 11 25,58 

3. Apoiar municípios conveniados com a 
funasa, para implantação e/ou implementação de 
ações de educação em saúde e mobilização social 
nos projetos de saneamento (outros recursos não 
PAC)   

Município 
apoiado Unidade 10 15 150 

4. Sensibilizar e apoiar técnicos e gestores 
municipais para implantação/e ou implementação 
de ações e projetos permanentes de Educação em 
Saúde, nos municípios conveniados com a Funasa 
contemplados com o PAC 

Município 
beneficiado Unidade 31 16 51,61 

5.         Apoiar tecnicamente, por meio dos Núcleos 
Intersetoriais de Cooperação Técnica (NICT), 02 
municípios na elaboração dos Planos Municipais de 
Saneamento Básico ( PMSB) 

Município 
beneficiado Unidade 02 02 100 

Fonte: Plano Operacional da Suest/SE/2010 
 
Análise crítica 
 

Durante o exercício de 2010, algumas das metas referentes a esta subação não foram 
atingidas em sua totalidade pelos seguintes motivos: atraso por parte dos gestores municipais no 
envio dos projetos técnicos de engenharia e morosidade por parte da equipe técnica de engenharia 
na análise dos projetos protocolados, fator este, impeditivo à liberação dos recursos para execução 
das obras, o que também contribuiu para o desinteresse dos gestores municipais quanto à execução 
das ações de educação em saúde.  

A meta que teve seu atingimento em 150/% foi em conseqüência de obras que 
estavam paralisadas e foram reiniciadas após a elaboração do Plano Operacional, o que demandou a 
necessidade da equipe técnica de educação realizar visitas aos municípios visando reorientar os 
técnicos municipais.  
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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 

Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de Agravos 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Progra 
mado 

Reali 
zado 

Realizado/ 
Programado 

% 

1. Analisar projetos de implantação de 
Melhorias Sanitárias Domiciliares para 
Prevenção e Controle de Agravos, relativos 
aos pleitos de 2010. 

Projeto analisado Unidade 2 1 50 

2. Realizar visitas preliminares de 
obras de implantação de Melhorias Sanitárias 
Domiciliares para Prevenção e Controle de 
Agravos, relativas aos pleitos de 2010. 

Visita preliminar 
realizada Unidade 2 1 50 

3. Realizar visitas de acompanhamento 
de obras de implantação de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares para Prevenção e 
Controle de Agravos, relativas aos pleitos de 
2010. 

Visita de 
acompanhamento 

realizada 
Unidade 4 0 0 

4. Analisar projetos de implantação de 
Melhorias Sanitárias Domiciliares para 
Prevenção e Controle de Agravos, relativos a 
exercícios anteriores (PAC). 

Projeto analisado Unidade 2 0 0 

5. Realizar visitas de acompanhamento 
de obras de implantação de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares para Prevenção e 
Controle de Agravos, relativas a exercícios 
anteriores (PAC). 

Visita de 
acompanhamento 

realizada 
Unidade 16 10 62,5 

6. Analisar projetos de implantação de 
Melhorias Sanitárias Domiciliares para 
Prevenção e Controle de Agravos, relativos a 
exercícios anteriores (2002-2006). 

Projeto analisado Unidade 2 0 0 

7. Realizar visitas preliminares de 
obras de implantação de Melhorias Sanitárias 
Domiciliares para Prevenção e Controle de 
Agravos, relativas a exercícios anteriores 
(2002-2006). 

Visita preliminar 
realizada Unidade 2 1 50 
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8. Realizar visitas de acompanhamento 
de obras de implantação de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares para Prevenção e 
Controle de Agravos, relativas a exercícios 
anteriores (2002-2006). 

Visita de 
acompanhamento 

realizada 
Unidade 27 0 0 

Fonte: Plano Operacional da Suest/SE/2010 
 

Análise Crítica 
As Metas 1 e 2, foram executadas em 50,00 %, em virtude da não apresentação de 

todos os projetos nesta Superintendência, para análise da área de engenharia.         
Quanto à Meta 3, não foi realizada devido a não liberação de recursos para o início 

das obras do projeto analisado. 
A Meta 4, não foi executada devido à existência de projetos incipientes que 

inviabilizaram a análise técnica. 
Com relação a Meta 5, o desempenho de 62,5 %, ocorreu devido ao empenho dos 

técnicos junto aos gestores, com o propósito de estimulá-los quanto à necessidade de providências 
para o processo licitatório, considerando que houve liberações parciais de recursos e as obras não 
foram iniciadas.  

A Meta 6, não foi executada devido à existência de projetos incipientes que 
inviabilizaram a análise técnica. 

Meta 7, sua execução na ordem de 50,00 %, justifica-se por conta de apresentação de 
projeto inconsistente. 

Meta 8, não foi executada em decorrência de pendências na execução das obras que 
não foram sanadas pelos gestores. 
 

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 pzopulação. 
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: 3921 - Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas 
Tipo de Ação: Projeto 
Finalidade: Melhorar as condições físicas e sanitárias das habitações, tornando-as refratárias à colonização de 
triatomíneos contribuindo para controle da doença de Chagas. 
Descrição: A ação visa melhorar as condições físico-sanitárias da casa por meio de restauração (reforma) ou 
reconstrução; a restauração compreende, dentre os principais serviços, os seguintes: reboco das paredes internas e 
externas e pintura das mesmas; calçada de proteção em torno da casa; cobertura com materiais adequados; piso 
cimentado ou de madeira; recuperação de abrigo de animais e depósitos; substituição de cercas; e implantação e/ou 
recuperação de instalações sanitárias; nos casos em que as casas não suportarem reformas, as mesmas serão demolidas 
e reconstruídas. 
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 
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Identificação da subação 

Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 
Progra 
mado 

Reali 
zado 

Realizado/ 
Programado% 

1. Analisar projetos de implantação de 
Melhorias Habitacionais para o Controle de 
Doença de Chagas, relativos aos pleitos de 
2010. 

Projeto 

 Analisado 
Unidade 3 0 0 

2. Realizar visitas preliminares de 
obras de implantação de Melhorias 
Habitacionais para o Controle da Doença de 
Chagas, relativas aos pleitos de 2010. 

Visita preliminar 
realizada Unidade 3 0 0 

3. Realizar visitas de acompanhamento 
de obras de implantação de Melhorias 
Habitacionais para o Controle da Doença de 
Chagas, relativas a exercícios anteriores 
(PAC). 

Visita de 
acompanhamento 

realizada 
Unidade 8 0 0 

4. Realizar visitas de acompanhamento 
de obras de implantação de Melhorias 
Habitacionais para o Controle da Doença de 
Chagas, relativas a exercícios anteriores 
(2002-2006). 

Visita de 
acompanhamento 

realizada 
Unidade 4 0 0 

Fonte: Plano Operacional da Suest/SE/2010 
 
Análise Crítica  

As Metas 1 e 2, não foram executadas, tendo em vista que os pleitos não prosperaram 
em 2010, ficando pendentes de enquadramento pelo Densp. 

Meta 3, não foi executada em decorrência dos seguintes fatores: pendências na 
execução das obras que não foram sanadas pelos gestores, obra não iniciada e obra paralisada. 

Meta 4, não foi executada em decorrência dos seguintes fatores: pendências na 
execução das obras que não foram sanadas pelos gestores e obra paralisada. 

 
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 (ASCOM) 
Fonte: Sigplan 
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Identificação da subação 
Divulgação Permanente da Imagem Institucional da Funasa  

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 
Progra 
mado 

Reali 
zado 

Realizado/ 
Programado% 

1. Apoiar a Presidência na divulgação 
das ações e programas na área de 
saneamento ambiental. 

Matéria 
divulgada Unidade 10 1 10 

2. Disponibilizar acesso às 
publicações para divulgação da imagem 
institucional. (Emissão de revistas, cartilhas, 
boletim informativo e folders). 

Publicações 
disponibilizadas Unidade 02 0 0 

3. Realizar seminário sobre Educação 
Ambiental 

Seminário 
realizado Unidade 1 0 0 

Fonte: Plano Operacional da Suest/SE/2010 
 

Análise Crítica  
Sendo a Assessoria de Comunicação uma fonte de informação confiável, é 

fundamental que o profissional que atua na mesma assuma as suas ações com comprometimento e 
ética, porém, para que uma empresa tenha sua imagem divulgada, faz-se necessário a existência de 
recursos orçamentários e financeiros para o setor competente firmar contratos com os meios de 
comunicação para que estes divulguem as ações, realizadas pela empresa a contento. As 
informações serão repassadas à imprensa por meio de releases a partir do momento em que o gestor 
às compartilhe com clareza e objetividade para o setor competente em conformidade com os 
projetos analisados, convênios aprovados e recursos liberados.  

Apesar de não possuir recursos para esse fim a Assessoria de Comunicação desta 
Superintendência se empenhou bastante enviando algumas matérias, das quais só 01 (uma) foi 
divulgada, sendo que a busca por informações para publicação na mídia foi constante, porém, não 
foram repassadas.  

A divulgação das matérias com as ações da Funasa por meio de publicações 
disponibilizadas pela Presidência, não foram possíveis por motivo do cancelamento das mesmas, 
devido o ano de 2010 ter sido um ano de eleições. 

Um dos pontos fortes de uma boa divulgação é a comunicação intersetorial, pois a 
comunicação é de fundamental importância para o desenvolvimento de uma instituição. Diante da 
dificuldade de encontrar palestrante para discorrer sobre o tema, não foi possível realizar o 
seminário, porém já estamos tomando as devidas providências para que o mesmo aconteça em 
2011.  
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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 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 
Implantação de projetos de saneamento ambiental em (comunidade remanescente de quilombo, assentamento da 

reforma agrária, reserva extrativista) e em localidades com até 2.500 habitantes 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 
Progra 
mado 

Reali 
zado 

Realizado/ 
Programado % 

1. Analisar projetos de saneamento 
em áreas especiais (comunidade 
remanescente de quilombo, assentamento da 
reforma agrária, reserva extrativista ou 
localidades com até 2.500 habitantes), 
relativos aos pleitos de 2010. 

Projeto analisado Unidade 5 0 0 

2. Realizar visitas preliminares aos 
projetos de saneamento em áreas especiais 
(comunidade remanescente de quilombo, 
assentamento da reforma agrária, reserva 
extrativista ou localidades com até 2.500 
habitantes), relativos aos pleitos de 2010. 

Visita preliminar 
realizada Unidade 5 0 0 

3. Realizar visitas de 
acompanhamento aos projetos de 
saneamento em áreas especiais (comunidade 
remanescente de quilombo, assentamento da 
reforma agrária, reserva extrativista ou 
localidades com até 2.500 habitantes), 
relativos aos pleitos de 2010. 

Visita de 
acompanhamento 

realizada 
Unidade 10 0 0 

Fonte: Plano Operacional da Suest /SE/2010 
 
Análise Crítica  

Das metas acima programadas, 3 (três) convênios foram celebrados, entretanto os 
projetos técnicos não foram apresentados nesta Superintendência para análise da área de 
engenharia. Os demais pleitos não prosperaram em 2010, ficando pendentes de enquadramento pelo 
Densp. 
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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 

Implantação e Melhoria de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água e Instalações Hidrosanitárias em 
Escolas Públicas Rurais 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Progra- 
mado 

Reali- 
zado 

Realizado/ 
Programado 

% 
1. Analisar projetos de Implantação e 
Melhoria de Sistemas Simplificados de 
Abastecimento de Água e Instalações 
Hidrosanitárias em Escolas Públicas Rurais, 
relativos aos pleitos de 2010. 

Projeto analisado Unidade 1 0 0 

2. Realizar visitas preliminares de obras 
de Implantação e Melhoria de Sistemas 
Simplificados de Abastecimento de Água e 
Instalações Hidrosanitárias em Escolas 
Públicas Rurais, relativas aos pleitos de 2010. 

Visita preliminar 
realizada Unidade 1 0 0 

3. Realizar visitas de acompanhamento 
de obras de implantação de Melhorias de 
Sistemas Simplificados de Abastecimento de 
Água e Instalações Hidrosanitárias em Escolas 
Públicas Rurais, relativas aos pleitos de 2010. 

Visita de 
acompanhamento 

realizada 
Unidade 2 0 0 

4. Analisar projetos de Implantação e 
Melhoria de Sistemas Simplificados de 
Abastecimento de Água e Instalações 
Hidrosanitárias em Escolas Públicas Rurais, 
relativos a exercícios anteriores(PAC). 

Projeto analisado Unidade 1 0 0 

5. Realizar visitas preliminares de obras 
de Implantação e Melhoria de Sistemas 
Simplificados de Abastecimento de Água e 
Instalações Hidrosanitárias em Escolas 
Públicas Rurais, relativas a exercícios 
anteriores(PAC). 

Visita preliminar 
realizada Unidade 1 0 0 

6. Realizar visitas de acompanhamento 
de obras de implantação de Melhorias de 
Sistemas Simplificados de Abastecimento de 
Água e Instalações Hidrosanitárias em Escolas 
Públicas Rurais, relativas a exercícios 
anteriores(PAC). 

Visita de 
acompanhamento 

realizada 
Unidade 2 0 0 

Fonte: Plano Operacional da Suest/SE/2010 
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Análise Crítica  
Metas 1, 2 e 3, não foram executadas em virtude do gestor não haver cadastrado o 

plano de trabalho no Sistema de Convênios (Siscon). 

Com relação à Meta 4, não foi executada em virtude da existência de projeto 
incipiente, que inviabilizou a análise técnica. Conseqüentemente, as Metas 5 e 6, ficaram 
impossibilitadas de serem executadas. 
 

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 porte, 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 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 
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Identificação da subação 

Implantação e melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 

Progra 
mado 

Reali 
zado 

Realizado/ 
Programad

o% 
1. Analisar projetos de obras de implantação 
e melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de 
Resíduos Sólidos, relativos aos pleitos 2010. 

Projeto 
analisado Unidade 2 0 0 

2. Realizar visitas preliminares aos projetos 
de obras de implantação e melhoria de Sistemas 
Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos, relativos 
aos pleitos 2010. 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 2 0 0 

3. Realizar visitas de acompanhamento aos 
projetos de obras de implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos 
aos pleitos 2010. 

Visita de 
acompanha-

mento 
realizada 

Unidade 4 0 0 

4. Analisar projetos de obras de implantação 
e melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de 
Resíduos Sólidos, relativos a exercícios anteriores 
(2006-2009). 

Projeto 
analisado Unidade 7 0 0 

5. Realizar visitas preliminares aos projetos 
de obras de implantação e melhoria de Sistemas 
Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos, relativos 
a exercícios anteriores (2006-2009). 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 6 0 0 

6. Realizar visitas de acompanhamento aos 
projetos de obras de implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos 
relativos a exercícios anteriores (2006-2009). 

Visita de 
acompanha-

mento 
realizada 

Unidade 14 0 0 

Fonte: Plano Operacional da Suest/SE/2010 
 
 

Análise Crítica  
As Metas 1, 2 e 3, , não foram executadas. Os convênios foram celebrados, 

entretanto os projetos técnicos não foram apresentados nesta Superintendência para análise da área 
de engenharia. 

Quanto as Metas 4, 5 e 6, justifica-se a não execução das referidas metas, uma vez 
que os projetos técnicos, referentes a 4 (quatro) convênios não foram apresentados nesta 
Superintendência para análise da área de engenharia e os projetos relativos a 3 (três) convênios 
apresentaram pendências técnicas que não foram sanadas pelos gestores. 
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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 
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 

Participação de Servidores Públicos Federais da Funasa em Eventos de Capacitação 

Descrição da Meta Produto Unidade 
de Medida 

Exercício 2010 
Progra 
mado 

Reali 
zado 

Realizado/ 
Programado % 

1. Promover a participação de servidores 
públicos federais em eventos de capacitação 

Nº de 
participações 
em eventos 

Unidade 20 57 285 

2.   Capacitar servidores públicos 
Federais 

Servidor 
capacitado Unidade 66 40 60,61 

Fonte: Plano Operacional da Suest/SE/2010 
 
Análise Crítica  

O Plano Anual de Capacitação 2010 (PAC) foi elaborado de forma ponderada, com o 
propósito de realizar 40(quarenta) participações em eventos e capacitar igual numero de servidores. 
O intuito era chegar o mais próximo possível das metas estipuladas, ainda contando com as 
capacitações ofertadas pela Funasa Presidência. Ponderada, também, pelas dificuldades 
procedentes, especialmente do setor administrativo para a conclusão dos projetos a ele 
encaminhados. A morosidade no andamento dos processos e a falta de pessoal devidamente 
habilitado no setor em questão contribuíram definitivamente.  

Faz-se necessário esclarecer que o número programado de participações em eventos 
é definido no momento da elaboração do PAC. Cada evento de capacitação equivale a duas 
participações, uma vez que 2 é o número máximo de afastamentos de servidores para participação 
em cursos numa mesma unidade de trabalho. Em 2010, foram programados 20 treinamentos.  

Cabe ainda esclarecer que, os eventos ofertados pela Presidência da Funasa (não 
programados), são computados em realizados.  
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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 

Assistência Médica aos Servidores e Empregados Públicos – Exames Periódicos. 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 
Progra 
mado 

Reali 
zado 

Realizado/ 
Programado % 

1. Realizar Exames Periódicos em 100% dos 
servidores ativos, empregados públicos, 
nomeados em cargos de comissão e 
contratados temporários(300)em exercício 
nesta Coordenação. 

Servidores 
Beneficiados 

 

 

% 100% 

(300) 

 
 

0 

 
 
0 

Fonte: Plano Operacional da Suest/SE/2010 
 
Análise Crítica  

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

Fonte: Sigplan 
 

Identificação da subação 
Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. 

Descrição da Meta Produto Unidade de 
Medida 

Exercício 2010 
Progra 
mado 

Reali 
zado 

Realizado/ 
Programado % 

1. Implantar programa de ginástica 
Laboral na Sede da Coordenação. Programa implantado Unidade 01 1 100 

2. Desenvolver ações de promoção e 
prevenção de agravos e doenças. Ações desenvolvidas Unidade 05 05 100 

3. Realizar ciclo de debates sobre 
saúde ocupacional. Debates realizados Unidade 01 0 0 

Fonte: Plano Operacional da Suest/SE/2010 
 
Análise Crítica  

Através de licitação iniciada em março e concluída em junho/2010, foi contratada a 
empresa prestadora de serviço para realizar o programa de ginástica laboral na SUEST/SE, tendo 
sido executado de junho a dezembro/2010, encerrando-se com uma avaliação para dimensionar o 
impacto do programa na qualidade de vida do servidor, cujos dados serão utilizados para subsidiar o 
projeto de continuidade do programa. 

Como ações de promoção e prevenção de agravos e doenças foram realizadas as 
seguintes ações: aferição contínua da pressão arterial de servidores, prestadores de serviço, 
estagiários e visitantes; elaborado e aplicado questionário para caracterização dos servidores lotados 
na sede que são hipertensos  e ou  portadores de outras doenças crônicas  sendo realizada a análise 
desses dados para subsidiar o planejamento de novas ações; realizada campanha de identificação  de 
hipertensos e de diabéticos através da aferição da pressão arterial e teste de glicemia capilar; 
realizada a programação comemorativa ao dia do Servidor Público com atividade de prevenção e 
palestra motivacional,  focando  na promoção da auto-estima e da saúde mental, bem como é 
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realizado continuamente orientação e encaminhamento dos servidores, prestadores de serviço, 
estagiários e visitantes identificados como hipertensos, diabéticos e ou outras patologias, para 
avaliação com médicos especialistas. 

O foco do Ciclo de Debate sobre Saúde Ocupacional foi revisto devido ao processo 
de reestruturação da Funasa e redistribuição para o Ministério da Saúde dos seus servidores cedidos 
à SES e SMS, tendo sido convidados representantes da Coordenação Geral de Recursos Humanos 
(Cgerh) e do Serviço de Assistência Integrada ao Servidor (Seais), da Presidência da FUNASA, 
para debater sobre essas mudanças, o que não foi possível realizar devido não se ter conseguido 
garantir a presença desses representantes. 
 

 
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, 2002 - Manutenção e Conservação de 
Bens Imóveis, 2003 - Ações de Informática.  
Nesse sentido se constitui na agregação de despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em 
ações finalísticas,  nem a um programa finalístico.  Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação 
finalísticas, devem ser apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação finalísticas, 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 finalísticas, 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 
Melhoria do Ambiente de Trabalho – Laudo de Avaliação Ambiental. 

 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2010 
Progra 
mado 

Reali 
zado 

Realizado/ 
Programado % 

 

1. Implementar  09 medidas corretivas dentre as 
21 apontados no laudo de avaliação ambiental 
assim discriminadas: medidas 
nº01,02,03,04,05,07,10,11,21. 

Medidas 
executadas Unidade 09 3 33,33 

Fonte: Plano Operacional da Suest/SE/2010 
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Análise Crítica  
Para a realização desta subação foi programado a execução de nove das 21 medidas 

apontadas no Laudo de Avaliação Ambiental, tendo sido realizadas três das medidas propostas, 
assim discriminadas: medida de nº 03 que diz respeito às condições adequadas de iluminação e 
temperatura nos locais de trabalho; medida nº 07 a limpeza e manutenção dos aparelhos de ar 
condicionados e a medida nº 11 referente a inspeção visual dos extintores de incêndio conforme NR 
23. As medidas nºs 01, 02, 05, 10 e 21 não foram executadas devido a não  descentralização de 
recursos orçamentários por parte do Departamento de Administração (Deadm) da Presidência, para 
complementar a renovação do mobiliário ergonômico; aquisição de equipamentos para atividades 
de processamento eletrônico; aquisição de equipamentos de proteção individual e instituição de 
sinalização de segurança, conforme legislação específica. 

Com relação às medidas que dizem respeito a organização do trabalho, necessário se 
faz, a realização de um estudo ergonômico para identificar as situações e propor soluções. 
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2.3.1.1  Resumo da Execução Física das subações realizadas pela UJ 

Função Subfun
ção 

Progra
ma Ação Tipo Priori

dade Subação Descrição da Meta Produto Un. 
medida 

Execução Física Execução Financeira 
* 

Meta 
Prevista 

Meta 
Realizada 

Meta 
Prevista 

Meta 
Realiza

da 

SANEAMENTO AMBIENTAL 

10 512 0122 20AG A 3 

Apoio à 
elaboração de 
Planos 
Municipais de 
Saneamento 
(PMSB) 

1. Apoiar tecnicamente 02 
municípios com a elaboração 
de Planos Municipais de 
Saneamento Básico. 

Municípios 
apoiados Unidade 02 2 - - 

2 .Analisar 100% dos planos 
de trabalho e orçamentos 
detalhados relativos aos 
PMSB 

Plano de 
trabalho e 
orçamento 
analisados 

Unidade 02 2 - - 

3. Participar em 02 reuniões 
dos Comitês de sensibilização 
nos municípios eleitos 
visando divulgar a elaboração 
do PMSB 

Participação 
em reuniões Unidade 02 0 - - 

4. Participação em 20 
reuniões dos Comitês de 
Coordenação de elaboração 
do PMSB em caráter 
orientativo 

Participação 
em reuniões Unidade 20 0 - - 

5. Participar de 24 reuniões de 
mobilização social nos 
municípios eleitos para a  
elaboração do PMSB  

Participação 
em reuniões Unidade 24 0 - - 

6. Analisar 02 diagnósticos 
técnico-participativos dos 
PMSB 

Diagnóstico
s analisados Unidade 02 0 - - 

7. Elaborar parecer final 
referente aos demais produtos 
contidos no TR 

Parecer 
elaborado Unidade 02 0 - - 
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10 541 0122 6908 A 3 

Fomento à 
Educação em 
Saúde Voltada 
para 
Saneamento 
Ambiental 

1.Apoiar a implantação e/ou 
implementação de ações de 
educação em saúde 
municípios conveniados com 
a Funasa, contemplados com 
recursos do PAC 

Município 
beneficiado Unidade 31 23 - - 

2. Apoiar os municípios na 
implantação e /ou 
implementação dos núcleos 
de Educação em saúde nos 
municípios atendidos com 
recursos da Funasa 

Município 
apoiado Unidade 43 11 - - 

3. Apoiar municípios 
conveniados com a funasa, 
para implantação e/ou 
implementação de ações de 
educação em saúde e 
mobilização social nos 
projetos de saneamento 
(outros recursos não PAC)  

Município 
apoiado Unidade 10 15 - - 

4. Sensibilizar e apoiar 
técnicos e gestores municipais 
para implantação/e ou 
implementação de ações e 
projetos permanentes de 
Educação em Saúde, nos 
municípios conveniados com 
a Funasa contemplados com o 
PAC 

Município 
beneficiado Unidade 31 16 - - 

5.Apoiar  tecnicamente, por 
meio dos Núcleos 
Intersetoriais de Cooperação 
Técnica (NICT), 02 
municípios na elaboração dos 
Planos Municipais de 
Saneamento Básico ( PMSB) 

Município 
beneficiado Unidade 02 02 - - 
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10 512 0122 7652 P 1 

Implantação de 
Melhorias 
Sanitárias 
Domiciliares 
para Prevenção 
e Controle de 
Agravos 

1. Analisar projetos de 
implantação de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares para 
Prevenção e Controle de 
Agravos, relativos aos pleitos 
de 2010. 

Projeto 
analisado Unidade 2 1 - - 

2. Realizar visitas 
preliminares de obras de 
implantação de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares para 
Prevenção e Controle de 
Agravos, relativas aos pleitos 
de 2010. 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 2 1 - - 

3. Realizar visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares para 
Prevenção e Controle de 
Agravos, relativas aos pleitos 
de 2010. 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 4 0 - - 

4. Analisar projetos de 
implantação de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares para 
Prevenção e Controle de 
Agravos, relativos a 
exercícios anteriores (PAC). 

Projeto 
analisado Unidade 2 0 - - 

5. Realizar visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares para 
Prevenção e Controle de 
Agravos, relativas a 
exercícios anteriores (PAC). 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 16 10 - - 
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6. Analisar projetos de 
implantação de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares para 
Prevenção e Controle de 
Agravos, relativos a 
exercícios anteriores(2002-
2006). 

Projeto 
analisado Unidade 2 0 - - 

7. Realizar visitas 
preliminares de obras de 
implantação de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares para 
Prevenção e Controle de 
Agravos, relativas a 
exercícios anteriores(2002-
2006). 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 2 1 - - 

8. Realizar visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares para 
Prevenção e Controle de 
Agravos, relativas a 
exercícios anteriores(2002-
2006). 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 27 0 - - 

10 512 0122 10GD P 1 

 
 
Implantação e 
Melhoria de 
Sistemas 
Públicos de 
Abastecimento 
de Água em 
Municípios de 
até 50.000 
habitantes 
 

1. Analisar projetos de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, 
relativos aos pleitos de 2010. 

Projeto 
analisado Unidade 4 0 - - 

2. Realizar visitas 
preliminares de obras de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, 
relativas aos pleitos de 2010. 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 4 0 - - 
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3. Realizar visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, 
relativas aos pleitos de 2010. 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 8 0 - - 

4. Analisar projetos de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, 
relativos a exercícios 
anteriores (PAC). 

Projeto 
analisado Unidade 20 3 - - 

5. Realizar visitas 
preliminares de obras de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, 
relativas a exercícios 
anteriores (PAC). 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 15 1 - - 

6. Realizar visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, 
relativas a exercícios 
anteriores (PAC). 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 10 3 - - 

7. Analisar projetos de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, 
relativos a exercícios 
anteriores (2002-2006). 

Projeto 
analisado Unidade 7 0 - - 
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8. Realizar visitas 
preliminares de obras de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, 
relativas a exercícios 
anteriores (2002-2006). 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 5 0 - - 

9. Realizar visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, 
relativas a exercícios 
anteriores (2002-2006). 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 14 4 - - 

10 512 0122 10GE P 1 

Implantação e 
Melhoria de 
Sistemas 
Públicos de 
Esgotamento 
Sanitário em 
Municípios de 
até 50.000 
habitantes 

1. Analisar projetos de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário, 
relativos aos pleitos de 2010. 

Projeto 
analisado Unidade 2 0 - - 

2. Realizar visitas 
preliminares de obras de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário, 
relativas aos pleitos de 2010. 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 2 0 - - 

3. Realizar visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação e Melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário, 
relativas a aos pleitos de 
2010. 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 4 0 - - 
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4. Analisar projetos de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário, 
relativos a exercícios 
anteriores (PAC). 

Projeto 
analisado Unidade 17 1 - - 

5. Realizar visitas 
preliminares de obras de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário, 
relativas a exercícios 
anteriores (PAC). 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 12 0 - - 

6. Realizar visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário, 
relativas a exercícios 
anteriores (PAC). 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 24 0 - - 

7. Analisar projetos de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário, 
relativos a exercícios 
anteriores (2002-2006). 

Projeto 
analisado Unidade 13 0 - - 

8. Realizar visitas 
preliminares de obras de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário, 
relativas a exercícios 
anteriores (2002-2006). 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 11 9 - - 

       
9. Realizar visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 9 0   
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Esgotamento Sanitário, 
relativas a exercícios 
anteriores (2002-2006). 

10 511 1287 3921 P 1 

Implantação de 
Melhorias 
Habitacionais 
para Controle de 
Doença de 
Chagas 

1. Analisar projetos de 
implantação de Melhorias 
Habitacionais para o Controle 
de Doença de Chagas, 
relativos aos pleitos de 2010. 

Projeto 
analisado Unidade 3 0 - - 

2. Realizar visitas 
preliminares de obras de 
implantação de Melhorias 
Habitacionais para o Controle 
da Doença de Chagas, 
relativas aos pleitos de 2010. 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 3 0 - - 

3. Realizar visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação de Melhorias 
Habitacionais para o Controle 
da Doença de Chagas, 
relativas a exercícios 
anteriores (PAC). 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 8 0 - - 

4. Realizar visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação de Melhorias 
Habitacionais para o Controle 
da Doença de Chagas, 
relativas a exercícios 
anteriores (2002-2006). 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 4 0 - - 

10 131 1287 4641 A 3 

Divulgação 
Permanente da 
Imagem 
Institucional da 
Funasa 

1. Apoiar a Presidência na 
divulgação das ações e 
programas na área de 
saneamento ambiental. 

Matéria 
divulgada Unidade 10 1 - - 
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2. Disponibilizar acesso às 
publicações para divulgação 
da imagem institucional. 
(Emissão de revistas, 
cartilhas, boletim informativo 
e folders). 

Publicações 
disponibiliz

adas 
Unidade 02 0 - - 

3. Realizar seminário sobre 
Educação Ambiental 

Seminário 
realizado Unidade 01 0 - - 

10 511 1287 7656 P 1 

Implantação de 
projetos de 
saneamento 
ambiental em 
(comunidade 
remanescente de 
quilombo, 
assentamento da 
reforma agrária, 
reserva 
extrativista) e 
em localidades 
com até 2.500 
habitantes  

1. Analisar projetos de 
saneamento em áreas 
especiais (comunidade 
remanescente de quilombo, 
assentamento da reforma 
agrária, reserva extrativista ou 
localidades com até 2.500 
habitantes), relativos aos 
pleitos de 2010. 

Projeto 
analisado Unidade 5 0 - - 

2. Realizar visitas 
preliminares aos projetos de 
saneamento em áreas 
especiais (comunidade 
remanescente de quilombo, 
assentamento da reforma 
agrária, reserva extrativista ou 
localidades com até 2.500 
habitantes), relativos aos 
pleitos de 2010. 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 5 0 - - 

3.Realizar visitas de 
acompanhamento aos projetos 
de saneamento em áreas 
especiais (comunidade 
remanescente de quilombo, 
assentamento da reforma 
agrária, reserva extrativista ou 
localidades com até 2.500 
habitantes), relativos aos 
pleitos de 2010. 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 10 0 - - 
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10 511 1287 10GC P 1 

Implantação e 
Melhoria de 
Sistemas 
Simplificados 
de 
Abastecimento 
de Água e 
Instalações 
Hidrossanitárias 
em Escolas 
Públicas Rurais 

1. Analisar projetos de 
Implantação e Melhoria de 
Sistemas Simplificados de 
Abastecimento de Água e 
Instalações Hidrossanitárias 
em Escolas Públicas Rurais, 
relativos aos pleitos de 2010. 

Projeto 
analisado Unidade 1 0 - - 

2. Realizar visitas 
preliminares de obras de 
Implantação e Melhoria de 
Sistemas Simplificados de 
Abastecimento de Água e 
Instalações Hidrosanitárias 
em Escolas Públicas Rurais, 
relativas aos pleitos de 2010. 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 1 0 - - 

3.Realizar visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação de Melhorias de 
Sistemas Simplificados de 
Abastecimento de Água e 
Instalações Hidrosanitárias 
em Escolas Públicas Rurais, 
relativas aos pleitos de 2010. 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 2 0 - - 

4. Analisar projetos de 
Implantação e Melhoria de 
Sistemas Simplificados de 
Abastecimento de Água e 
Instalações Hidrosanitárias 
em Escolas Públicas Rurais, 
relativos a exercícios 
anteriores(PAC). 

Projeto 
analisado Unidade 1 0 - - 
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5. Realizar visitas 
preliminares de obras de 
Implantação e Melhoria de 
Sistemas Simplificados de 
Abastecimento de Água e 
Instalações Hidrosanitárias 
em Escolas Públicas Rurais, 
relativas a exercícios 
anteriores(PAC). 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 1 0 - - 

6.Realizar visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação de Melhorias de 
Sistemas Simplificados de 
Abastecimento de Água e 
Instalações Hidrosanitárias 
em Escolas Públicas Rurais, 
relativas a exercícios 
anteriores(PAC). 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 2 0 - - 

10 512 8007 10GG P 3 

Implantação e 
melhoria de 
Sistemas 
Públicos de 
Manejo de 
Resíduos 
Sólidos  
 

1.Analisar projetos de obras 
de implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de Manejo 
de Resíduos Sólidos, relativos 
aos pleitos 2010. 

Projeto 
analisado Unidade 2 0 - - 

2.Realizar visitas preliminares 
aos projetos de obras de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de Manejo 
de Resíduos Sólidos, relativos 
aos pleitos 2010. 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 2 0 - - 

3.Realizar visitas de 
acompanhamento aos projetos 
de obras de implantação e 
melhoria de Sistemas 
Públicos de Manejo de 
Resíduos Sólidos aos pleitos 
2010. 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 4 0 - - 
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 4.Analisar projetos de obras 
de implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de Manejo 
de Resíduos Sólidos, relativos 
a exercícios anteriores (2006-
2009). 

Projeto 
analisado Unidade 7 0 - - 

5. Realizar visitas 
preliminares aos projetos de 
obras de implantação e 
melhoria de Sistemas 
Públicos de Manejo de 
Resíduos Sólidos, relativos a 
exercícios anteriores (2006-
2009). 

Visita 
preliminar 
realizada 

Unidade 6 0 - - 

6.Realizar visitas de 
acompanhamento aos projetos 
de obras de implantação e 
melhoria de Sistemas 
Públicos de Manejo de 
Resíduos Sólidos relativos a 
exercícios anteriores (2006-
2009). 

Visita de 
acompanha

mento 
realizada 

Unidade 14 0 - - 

 
GESTÃO 

10 128 0016 4572 A 3 

Participação de 
Servidores 
Públicos 

Federais da 
Funasa em 
Eventos de 

Capacitação 

 
1. Promover a participação 
de servidores públicos 
federais em eventos de 
capacitação 
 

Nº de 
participações 
em eventos 

Unidade 20 57 - - 

 
2. Capacitar servidores 
públicos federais 
 
 

Servidor 
capacitado 

 

Unidade 

 
66 40 - - 
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10 301 0750 20CW A 4 

Assistência 
Médica aos 
Servidores e 
Empregados 
Públicos – 

Exames 
Periódicos. 

1. Realizar Exames 
Periódicos em 100% dos 
servidores 
ativos,empregados 
públicos, nomeados em 
cargos de comissão e 
contratados 
temporários(300) em 
exercício nesta 
Coordenação. 

Servidores 
Beneficiados 

 
% 

100% 

(300) 
0 - - 

10 122 0750 

 
 

2000 
 
 

A 4 

Implantação do 
Programa de 

Controle 
Médico de 

Saúde 
Ocupacional – 

PCMSO. 

1-Implantar programa de 
Ginástica Laboral na Sede 
da Coordenação. 

Programa 
implantado Unidade 01 1 - - 

2-Desenvolver ações de 
promoção e prevenção de 
agravos e doenças. 

Ações 
desenvolvidas Unidade 05 5 - - 

3-Realizar ciclo de debates 
sobre saúde ocupacional. 

Debates  
realizados Unidade 01 0 - - 

10 122 0750 2000 A 4 

Melhoria do 
Ambiente de 

trabalho – 
Laudo de 
avaliação 

ambiental. 
 

1. Implementar 09 
medidas corretivas dentre 
as 21 apontados no laudo 
de avaliação ambiental 
assim discriminadas: 
medidas nºs 
01,02,03,04,05,07,10,11 e 
21. 

Medidas 
executadas Unidade 09 3 - - 

 Fonte: Sistema de Planejamento, Orçamento e Monitoramento das Ações do SUS (PlamSUS)  
 
*Observação: A UJ não faz o acompanhamento da 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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2.4 Desempenho Orçamentário/Financeiro 
 
2.4.1 Programação Orçamentária da Despesa 
 

Quadro 2.3 - Identificação das Unidades Orçamentárias  

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da 
UGO 

 
Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde 

em Sergipe 
 

36211 255026 

 
 
2.4.1.1 Programação de Despesas Correntes 
 
Quadro 2.4 - Programação de Despesas Correntes - “NÃO SE APLICA A ESTA UJ” 
 
Justificativa: As operações de programação de despesas são de responsabilidade da Presidência da 
Funasa.  
 

2.4.1.2 Programação de Despesas de Capital 
 
Quadro 2.5 Programação de Despesas de Capital - “NÃO SE APLICA A ESTA UJ” 
 
Justificativa: As operações de programação de despesas são de responsabilidade da Presidência da 
Funasa.  
 
2.4.1.3 Resumo da Programação de Despesas  
 
Quadro 2.6 - Quadro Resumo da Programação de Despesas- “NÃO SE APLICA A ESTA UJ” 
 
Justificativa: As operações de programação de despesas são de responsabilidade da Presidência da 
Funasa.  
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2.4.1.4 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa  
 
Quadro 2.7 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 

 

Natureza da Movimentação 
de Crédito 

UG 
concedente 

ou 
recebedora 

Classificação da 
ação 

Despesas Correntes 
1 – Pessoal e 

Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos 
da Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Movimenta
ção Interna 

Concedidos      
Recebidos 255026 09272008901810001 45.147,07   

  255026 10122075020000001 90.098,22   
  255026 10122012222720001   199.317,59 
  255026 10122075020000001   789.585,19 
  255026  10128001645720001   56.952,61 
  255026 10541012269080001   10.789,83 
Movimenta
ção Externa 

Concedidos      
Recebidos      

Natureza da Movimentação 
de Crédito 

UG 
concedente 

ou 
recebedora 

Classificação da 
ação 

Despesas de Capital 

4 – 
Investimentos 

5 – 
Inversões 

Financeiras 

6 – 
Amortizaçã
o da Dívida 

Movimenta
ção Interna 

Concedidos      
Recebidos 255026 10122012222720001 253.934,30   

  255026 10122075020000001 12.170,83   
Movimenta
ção Externa Concedidos      

Fonte: Siafi/Saeof/Diadm/Suest/SE 
 
Análise crítica 

 
A Suest/SE no exercício de 2010 recebeu somente créditos por movimentação 

interna, efetuada de forma continuada e programada, através de levantamento estimativo elaborado 
pela Presidência da Funasa, sendo estimado os valores a serem repassados de acordo com a 
execução da Superintendência no exercício de 2009, portanto, não existiu impacto nas 
programações.  

Cabe ressaltar que das descentralizações de investimentos no montante de R$ 
266.105,13 (duzentos e sessenta e seis mil, cento e cinco reais e treze centavos), sendo que 95% 
(noventa e cinco por cento) foram destinados a perfuração de poços e somente 5% (cinco por cento) 
a aquisição de bens móveis, o que representou menos de 1% (um por cento) sobre o montante 
orçamentário recebido em 2010. 

O valor de investimentos recebido em 2010 apresentou uma redução de 11%(onze 
por cento) com relação ao exercício de 2009. 

 
 
2.4.2 Execução Orçamentária da Despesa 
 
2.4.2.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ  
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2.4.2.1.1 Despesas por Modalidade de Contratação 
 
Quadro 2.8 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários da UJ – 
“NÃO SE APLICA A ESTA UJ’ 
 
Justificativa: Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da LOA. 
 
 
2.4.2.1.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa  
 
Quadro 2.9 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários 
da UJ - “NÃO SE APLICA A ESTA UJ’ 
 
Justificativa: Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da LOA. 
 
 
2.4.2.1.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 
 
Quadro 2.10 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários 
da UJ - “NÃO SE APLICA A ESTA UJ’ 
 
Justificativa: 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 2.11 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por 
movimentação  
 
 

Modalidade de Contratação  Despesa Liquidada Despesa paga 
2009 2010 2009 2010 

Licitação      
Convite   257.688,70  198.893,23 
Tomada de Preços      
Concorrência      
Pregão   732.717,69 709.882,96 688.516,68 667.606,89 
Concurso      
Consulta      

Contratações Diretas      
Dispensa  147.952,86 155.213,06 136.624,76 143.561,72 
Inexigibilidade 52.533,06 47.236,95 50.537,63  43.986,95  

Regime de Execução Especial         
Suprimento de Fundos  10.230,02 3.345,95  10.230,02  3.345,95  

Pagamento de Pessoal     
Pagamento em Folha    
Diárias 196.242,21 141.195,49 196.242,21 141.195,49 

Outras 200.391,72 149.382,73 200.391,72 149.382,73 
 Fonte: Siafi/Saeof/Diadm/Suest/SE 
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2.4.2.2.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por 
movimentação 
 
Quadro 2.12 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos 
por movimentação  
 

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 

 

  

  

  

 37 
 567.632,55 486.029,84 567.632,55 486.029,84   517.275,43 447.889,76 

39 
 330.201,46 308.866,47 302.054,56 305.616,47 28.146,90 3.250,00 298.223,14 293.608,94 

14 
 186.312,51 141.195,49 186.312,51 141.195,49   186.312,51 141.195,49 

Demais elementos do 
grupo 89.851,72 120.553,42 87.825,73 117.371,62 2.025,99 3.181,80 84.489,73 116.773,62 

Fonte: Siafi/Saeof/Diadm/Suest/SE 
 
 
2.4.2.2.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por 
movimentação 
 
Quadro 2.13 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos 
por movimentação  
 

Grupos de 
Despesa 

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

4 – Investimentos 
 

    

51 
  257.688,70  198.893,23  58.795,47  198.893,23 

52 
 299.916,04 8.416,43  8.416,43 299.916,04   8.416,43 

3º elemento de 
despesa 

    

Demais elementos 
do grupo 
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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/Saeof/Diadm/Suest/SE 
 
 
Análise crítica 

 
Alterações significativas ocorridas no exercício: não houve diferença significativa 

em relação aos gastos do exercício anterior (2009), devido a estimativa de gastos ter sido baseada 
forma similar  ao executado no referido exercício, exceto os gastos com Suprimento de fundos que 
foram reduzidos em 308,70% e os gastos com diárias que sofreu redução em 39%. Quanto às 
modalidades de licitação corriqueiras praticadas nesta Suest/SE, somente foi incluída uma Carta 
Convite destinada à perfuração de poços artesianos (ND: 344905191). 

Contingenciamento no exercício: inexistiu contingenciamento de crédito, tendo em 
vista que foi descentralizada para a Suest/SE toda previsão orçamentária, portanto, não houve 
qualquer impacto negativo para a gestão. 

Eventos negativos/positivos que prejudicaram/facilitaram a execução 
orçamentária: negativos: a devolução de créditos orçamentários por não concluir em tempo hábil a 
contratação de empresa para manutenção das redes elétrica, hidráulica e lógica do prédio da 
Suest/SE, caracterizando redução de créditos orçamentários para o exercício seguinte. 
Positivos: Os recursos foram liberados de forma tempestiva no exercício de 2010. 
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2.4.3. Indicadores Institucionais 
 

Indicadores da área de comunicação e educação em saúde 

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

Aferição 

Área 
Respon 

   sável pelo      
Indicador 

Resul 
tado 
2009 

Meta 
2010 

Resul 
tado 
2010 

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 

 

 
 

8 /88 x 100 = 9,09 
 

Eficácia SIGOB 
Cgcon 

Equipes de 
educação em 

saúde das 
Core e Presi 

Consulta 
aos 

TC/PAC e 
relatórios 
do SIGOB 

Ascom 
Suest 

 
7% 

-  
9,09% 

 
 

Análise crítica 
 

A equipe técnica de Educação em Saúde desta Superintendência realizou diversas visitas aos municípios que firmaram convênios com a 
Funasa, com o objetivo de sensibilizar os gestores para execução das atividades educativas, junto às comunidades beneficiadas pelas obras dos 
referidos convênios, contudo, considerando que as ações de educação em saúde não constam como parte integrante do processo de convênio, uma vez 
que não entram como contrapartida dos convênios/termos de compromisso, os gestores não consideram a atividade relevante , tendo sido este o fator 
primordial para o insucesso deste indicador. 

Cabe informar ainda, que dos 88 (oitenta e oito) Termos de Compromissos (TC) existentes nesta Suest, 18 (dezoito) não possuem projetos 
técnicos de engenharia protocolados.   
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Indicadores de saneamento ambiental 
 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória de 
Cálculo Tipo Fonte 

Método 
de 

Aferição 

Área 
Responsá 
vel pelo 

Indicado
r 

Resul 
tado 2009 

Meta 
2010 

Resul 
tado 
2010 

Percentual de 
execução física de 

obras de 
abastecimento de 

água com recursos 
do PAC (*) 

(*) Acumulado 
- 2007 a 2010 

(Parâmetro de 
verificação: Portaria 

544) 

Medir a execução 
física das obras do 

PAC 

 
 

 
 

 

 
 

0 / 30 x 100 = 0 
 
 
 
 

0 / 30 x 100 = 0 
 
 
 
 

0 / 30 x 100 = 0 

Eficácia 
 
 

Sigesan e 
Siscon 
Siafi 

 

Relatórios 
do Sigesan; 

Parecer 
Técnico de 

visita de 
acompanha 

mento 
(Diesp e 
Sensp) 

Densp/ 
Depin/ 
Suest 

 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

-  
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

Percentual de 
execução física de 

obras de 
esgotamento 
sanitário com 

recursos do PAC (*) 
(*) Acumulado 
- 2007 a 2010. 
(Parâmetro de 
verificação: 

Portaria 544) 

Medir a execução 
física das obras do 

PAC 

 
 

 

 
 

 

 
 

0 / 20 x 100 = 0 
 
 
 
 
 
 

0 / 20 x 100 = 0 
 
 
 
 

0 / 20 x 100 = 0 

Eficácia 

Sigesan e 
Siscon 
Siafi 

 

Relatórios 
do Sigesan; 

 
Parecer 

Técnico de 
visita de 

acompanha
mento 

(Diesp e 
Sensp) 

 

Densp/ 
Depin/ 
Suest 

 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

  
0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória de 
Cálculo Tipo Fonte 

Método 
de 

Aferição 

Área 
Responsá 
vel pelo 

Indicado
r 

Resul 
tado 2009 

Meta 
2010 

Resul 
tado 
2010 

Percentual de 
comunidades 

remanescentes de 
quilombo com SAA 

implantado com 
recursos do PAC 

(*) Acumulado – 2007 
a 2010 

Verificar o percentual 
de comunidades 

remanescentes de 
quilombo com SAA 

implantado 

 
 
 
 
 

0 / 13 x 100 = 0 
Eficácia 

Relatório 
Consolidado 
de atividades  

(Densp) 
Planilha de 
acompanham

ento 
Diesp/Sensp 

Programação 
do PAC 

Planilha 
Acompanha 

mento (Densp) e 
visita de 

acompanhamento 
(Diesp/Sensp) 

Densp/ 
Suest 

 
 
 
 
 

0 

  
 
 
 

0 

Percentual de 
domicílios com 

Melhorias Sanitárias 
Domiciliares 

implantadas com 
recursos do PAC 

(RA ajustado) 
(*) Acumulado – 

2007 a 2010 

Verificar o 
percentual de 

domicílios com 
Melhorias 
Sanitárias 

Domiciliares 
implantadas 

 

 
 
 
 
 

551 / 6292 x 
100 = 8,8 

Eficácia 
Programação 

do PAC 
Sigesan 

Relatório 
gerado do 
Sistema 

 
Programaçã
o do PAC 

Densp/ 
Suest 

 
 
 
 
 

0 

  
 
 
 

8,8 

Percentual  de 
domicílios com 

Melhoria 
Habitacional para o 
Controle da Doença 
de Chagas realizada 

com recursos do 
PAC 

(*) Acumulado – 
2007 a 2010 

Aferir o 
percentual de 

domicílios com 
Melhoria 

Habitacional para 
o Controle da 

Doença de Chagas 
realizada 

 

 
 
 
 
 

20 / 159 x 100 = 
12,6 

Eficácia 
Programação 

do PAC 
Sigesan 

Relatório 
gerado do 
Sistema 

 
Programaçã
o do PAC 

Densp/ 
Suest 

 

 
 
 
 
 

14,42 

  
 
 
 

12,6 
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Análise Crítica  
 
 1º Quadro  

O resultado negativo ocorreu devido ao fato dos projetos serem  apresentados com 
inconsistências técnicas o que demanda muito tempo até o saneamento das mesmas, levando a um 
total de 17 (dezessete) projetos ainda em análise. Do total de 30 (trinta) projetos, 13 (treze) foram 
aprovados, os quais se encontram aguardando a liberação de recursos. 
O índice negativo deveu-se ao fato dos projetos serem apresentados com inconsistências técnicas o 
que inviabiliza a sua aprovação pela área de engenharia. Do total de 20 (vinte) projetos, 19 
(dezenove) encontra-se em fase de análise, tendo em vista que as pendências não foram 
equacionadas. Apenas 1 (um) projeto foi aprovado e teve a primeira parcela liberada, entretanto, a 
obra não foi iniciada. 
 
2º Quadro  

O índice negativo foi em decorrência dos projetos terem sido apresentados com 
inconsistências técnicas o que inviabilizou a sua aprovação pela área de engenharia. Do total de 13 
(treze) projetos, 11 (onze) encontram-se em fase de análise, tendo em vista que as pendências não 
foram equacionadas. Apenas 2 (dois) projetos foram aprovados e tiveram a primeira parcela 
liberada, entretanto, as obras não foram iniciadas. 

O índice alcançado ocorreu em função dos projetos serem apresentados com 
inconsistências técnicas o que inviabiliza a sua aprovação pela área de engenharia. Do total de 24 
(vinte e quatro) projetos, que irão beneficiar 6.292 famílias, 4 (quatro) encontram-se em fase de 
análise, tendo em vista que as pendências não foram equacionadas. Apenas 3 (três) projetos foram 
aprovados, porém não tiveram recursos liberados, 11 (onze) projetos tiveram a primeira parcela 
liberada, entretanto, as obras não foram iniciadas, 1 (um) projeto encontra-se com a obra paralisada 
e um total de 5 (cinco) projetos encontram-se com as obras em execução, representando 35,10 % 
das melhorias sanitárias domiciliares concluídas. 

O índice alcançado deveu-se ao fato dos projetos serem apresentados com 
inconsistências técnicas, o que inviabilizou a sua aprovação pela área de engenharia. Do total de 08 
(oito) projetos que irão beneficiar 159 (cento e cinqüenta e nove) famílias, 06 (seis) tiveram a 
primeira parcela liberada, entretanto as obras não foram iniciadas. 01 (um) projeto encontra-se com 
a obra paralisada e 01 (um) projeto encontra-se com a obra em execução, representando 52,6% das 
melhorias habitacionais concluídas. 
 
 
 
3. INFORMAÇÕES SOBRE RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA 

DE CRÉDITOS OU RECURSOS 
 
3.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos - “NÃO SE 
APLICA A ESTA UJ” 
 
Justificativa: Não há registro nas contas contábeis desta Suest/SE.  
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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 4.1 - 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 57.524,54  57.524,54  
2008 55.568,41  55.568,41  

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito Cancelamentos 
acumulados 

Pagamentos 
acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2010 

2009 330.088,93 5.603,99 313.464,94 11.020,00 
2008 8.984,43 6.850,43 2.134,00  

Observações: 
 

Fonte: Siafi/Saeof/Diadm/Suest/SE 
 
 
4.2 Análise Crítica 
 

A evolução da estratégia de pagamento dos RP adotada pela UJ: dos R$ 
330.088,93(trezentos e trinta mil oitenta e oito reais e noventa e três centavos), lançados em RP, 
fora sanado o pagamento de R$ 319.068,93(trezentos e dezenove mil e sessenta e oito reais e 
noventa e três centavos), restando sanar o valor de R$ 11.020,00(onze mil e vinte reais), ou seja, 
significando uma pendência de 3%(três por cento) do montante total. Cabe ressaltar que, do 
montante gerado, o valor de R$ 299.916,44(duzentos e noventa e nove mil e novecentos e dezesseis 
reais e quarenta e quatro centavos), refere-se ao processo de aquisição de mobiliários, o qual sofreu 
atraso na sua conclusão decorrente de recursos impetrados pelos licitantes.  

Os impactos porventura existentes na gestão financeira da UJ no exercício de 
referência, decorrentes do pagamento de RP de exercícios anteriores: o lançamento de RP 
ocasionou a redução do repasse dos valores orçamentários para a Suest/SE, endo em vista que a 
disponibilização orçamentária para o ano seguinte é decorrente do executado no exercício anterior. 

As razões e/ou circunstâncias existentes para a permanência de RP Processados 
e Não Processados por mais de um exercício financeiro: 2009NE900385 – Valor R$ 
7.700,00(sete mil e setecentos reais) e 2009NE000399 – Valor R$ 3.320,00(três mil trezentos e 
vinte reais), referem-se a processos de capacitação de servidores, conclusos em 24/12/2009, os 
quais foram lançados em restos a pagar para o exercício de 2010, permanecendo na mesma situação 
para o exercício de 2011, devido a falta de tempestividades do setor requisitante na formação das 
turmas que participariam do curso proposto.  

A existência de registro no Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal – SIAFI de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores a 
2009 sem que sua vigência tenha sido prorrogada por Decreto: a Suest/Se não possui valores de 
resto a pagar de exercícios anteriores a 2009. 

Os eventos negativos ou positivos que prejudicaram ou facilitaram a gestão de 
RP: o efeito negativo para o registro de RP foi ocasionado pela abertura de processos licitatórios 
com proximidade ao final do exercício, o que impossibilitou o recebimento dos produtos e/ou 
serviços, conseqüentemente, ocasionando o lançamento em Restos a Pagar. 
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5. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS 
 
5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 
 
Quadro 5.1 - 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     
1.2 Servidores de Carreira      
1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão  79 04 01 
1.2.2 Servidor de carreira em exercício descentralizado           01   
1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório     
1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas    01 
1.3 Servidores com Contratos Temporários  02  01 
1.4 Servidores Cedidos ou em Licença     
1.4.1 Cedidos  209  399 
1.4.2 Removidos     
1.4.3 Licença remunerada     
1.4.4 Licença não remunerada  01   
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  03   
     
2.2.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado  
   

2.2.3 Servidor de outros órgãos e esferas    01 
2.2.4 Sem vínculo  03  01 
2.2.5 Aposentado     
2.3 Funções gratificadas     
2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão  14   
2.3.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado  
   

2.3.3 Servidor de outros órgãos e esferas     
3 Total  312 04 404 

Fonte: Sereh/Suest/SE 
 
 
Quadro 5.2 - 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      
1.2. Servidores de Carreira 02 02 31 39 05 
1.3. Servidores com Contratos Temporários  01  01  
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença  05 90 109 05 

2. Provimento de cargo em comissão      
2.1. Cargos de Natureza Especial      
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 01   03 01 
2.3. Funções gratificadas   05 08 01 

Fonte: Sereh/Suest/SE          
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Quadro 5.3 - Composição do Quadro de Recursos Humanos por nível de escolaridade - 
Situação apurada em 31/12/2010 
 

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

1. Provimento de cargo efetivo          
1.1. Membros de poder e agentes políticos          
1.2. Servidores de Carreira    02 04 41 32    
1.3. Servidores com Contratos Temporários      02    
1.4. Servidores Cedidos ou em Licença  01 04 14 128 62    

2. Provimento de cargo em comissão          
2.1. Cargos de Natureza Especial          
2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior  
   02 03    

2.3. Funções gratificadas    01 06 07    
LEGENDA 

Nível de Escolaridade 
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo 

grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado; 9 - Doutorado; 10 
- Não Classificada. 

 Fonte: Sereh/Suest/SE 
 
 
 
5.2 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 

 
Quadro 5.4 - 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               273 12 
1.2 Compulsório 0  
1.3 Invalidez Permanente 15  
1.4 Outras 01  
2 Proporcional   
2.1 Voluntária 70  
2.2 Compulsório 01  
2.3 Invalidez Permanente 03  
2.4 Outras  0  

 Fonte: Sereh/Suest/SE 
Nota Explicativa: Levantamento realizado manualmente a partir do relatório da folha de 
pagamento de dezembro/2010. Dificuldade em identificar os fundamentos cadastrados no Siape, 
pois para muitos a descrição é resumida com apenas o artigo, inciso e alínea da EC ou da Lei 
 

 
 
Quadro 5.5 - 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 225 12 
2. Proporcional 21 0 

Fonte: Sereh/Suest/SE 
Nota Explicativa: Levantamento realizado manualmente a partir do relatório da folha de 
pagamento de dezembro/2010. 
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5.3 Composição do Quadro de Estagiários 
 
Quadro 5.6 - 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 04 02 01 01  
Área Meio 08 10 11 11  

Nível Médio      
Área Fim      
Área Meio 15 17 17 16  
Total           R$. 148.802,53 

  Fonte: Sereh/Suest/SE 
 
Nota Explicativa: Informado apenas o total do custo com estagiários, devido os dados do extrator 
não permitirem a separação entre as áreas meio e fim, como também nível superior e nível médio. 
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5.4 Composição do Quadro de Custos de Recursos Humanos 
 

Quadro 5.7 - Quadro de custos de recursos humanos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010. 
 Valores em R$ 1,00 
Tipologia 

/ 
Exercícios 

Vencimentos e 
vantagens fixas Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 
Assistenciais e 

previdenciários 

Demais 
Despesas 
variáveis 

TOTAL 

Membros de poder e agentes políticos 
         

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 
2010 29.203.371,94 146.161,26 10.917.727,48 3.229.589,94 2.283.541,47 590.808,91 226.567,72 46.597.768,72 
2009 14.857.486,32 144.137,72 13.984.984,95 4.101.683,55 1.335.272,43 82.280,75 288.358,98 34.794.204,70 
2008 16.374.766,08 141.138,37 19.268.255,48 1.668.077,60 2.664.002,31 87.470,63 213.338,51 40.417.048,98 

Contratos Temporários 
2010 202.290,00  13.792,50 6.129,99    222.212,49 
2009 203.311,66  16.857,50 340,55    220.509,71 
2008 0,00  0,00 0,00    0,00 

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 
Ver nota explicativa 

Servidores ocupantes de cargos do Grupo de Direção e Assessoramento Superior 
2010 150.064,20       150.064,20 
2009 162.248,74       162.248,74 
2008 134.392,67       134.392,67 

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 
2010 60.323,78       60.323,78 
2009 60.238,56       60.238,56 
2008 57.621,35       57.621,35 

Fonte: SIAPE/Sereh/Suest/SE 
Nota Explicativa:  
Devido não existir rubricas específicas para separar os servidores cedidos com ônus ou licença, os mesmos estão inclusos como servidores de carreira. 
Não foram contabilizadas as rubricas de aposentados e pensionistas. 
Como o modelo de quadro de custos de recursos humanos utilizado este ano possui itens que não estavam na planilha do ano anterior, algumas rubricas foram 
reclassificadas, podendo os totais divergir do relatório do ano anterior. Criamos uma planilha para cada situação descrita, onde listamos as rubricas que entendemos 
como pertinentes e assim totalizamos as despesas. 
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5.5 Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 
 
Quadro 5.8 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 

Unidade Contratante 
Nome:  FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 
UG/Gestão: 255026 CNPJ: 26.989.350/0016-00 

Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato Área Nat. 

Identifica 
ção 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 

2007 
 
 

L O 08/2007  
08.146.561/
0001-05  25/07/10 24/07/11  7           A 

2010 
 
 

V O 06/2010 
02.081.574/
0001-67 09/06/10 08/06/11   8    A 

2009  
V O 09/2009 

05.165.468/
0001-50 05/12/09 04/12/10   8    E 

Observação: 
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: Salog/Diadm/Suest/Se  

 

Observação: Medidas adotadas pela UJ para dar cumprimento ao Acórdão TCU n.º 1.520/2006-P. 

 
Quadro 5.9 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

Unidade Contratante 
Nome: FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE 
UG/Gestão: 255026 CNPJ: 26.989.350/0016-00 

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 
2008 REC 

1 O 08/2008 
08.594.305/

0001-80  19/08/10 18/08/11      2        P 
2005 
 

TEL 
1 O 03/2005 

06.001.810/
0001-49 26/04/09 26/04/10   2    E 

2010 TEL 
1 

O 04/2010 
06.001.810/

0001-49 27/04/10 26/04/11   2    A 
2007 H,E 

2 
O 13/2007 

05.413.899/
0001-98 03/12/10 02/10/11   1    P 

2009 JAR 
2 

 
O 

03/2009 
07.151.775/

0001-07 04/06/09 03/06/10   1    P 
2010 JAR 

2 
 
 

O 10/2010 
32.858.441/

0001-15 21/07/10 20/07/11   1    A 
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2007 MO 
1 

O 11/2007 
06.001810/
00001-49 05/09/09 04/09/10   5    P 

2010 MO 
1 

O 15/2010 
07.119.176/

0001-06 17/11/10 16/11/11   6    A 
2007  
            

COP 
3 

O 08/2007 
08.146.561/

0001-05 25/07/10 24/07/11     1    E 
2010 COP 

3 
O 17/2010 

03.906.867/
0001-07 20/12/10 19/12/11   1    A 

LEGENDA 
Área: 

1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 
3. Serviços de Copa e Cozinha; 
4. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 
5. Serviços de Brigada de Incêndio; 
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
7. Outras. 

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

 

 
Quadro 5.10 - Distribuição do pessoal contratado mediante contrato de prestação de serviço 
com locação de mão de obra 

Identificação do Contrato Área Qtd. 
 

Unidade Administrativa 
 

08/2007 (ESTRELA) 7 7 Suest/SE 
13/2007 (EVOLUÇÃO) 2 1 Suest/SE 
08/2008 (MODERN) 1 2  Suest/SE 
09/2009 (NORDESTE) 8 8 Suest/SE 
04/2010 (IMPACTO) 1 2 Suest/SE 
10/2010 (EMBELCO) 2 1 Suest/SE 
15/2010 (ROMALE) 1 6 Suest/SE 
17/2010 (TECSERV) 3 1 Suest/SE 
LEGENDA Área: 

1. Apoio Administrativo Técnico e 
Operacional; 

2. Manutenção e Conservação de Bens 
Imóveis ;  

3. Serviços de Copa e Cozinha; 
4. Manutenção e conservação de Bens 

Móveis; 
 

5. Serviços de Brigada de Incêndio; 
6. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
7. Higiene e Limpeza; 
8. Vigilância Ostensiva; 
9. Outras. 

Fonte: Salog/Diadm/Suest/SE 
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5.6 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 
         

 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Tipo Fonte 
Método 

de 
Aferição 

Área Responsável 
pelo Indicador 

Resultado 
2009 

Resultado 
2010 

 
Percentual 
de 
servidores 
em 
exercício 
na Funasa 

 
Conhecer os 
servidores 
que atuam  

na 
instituição 

 

 
 

 
 
 

 
 
Memória de cálculo: 

 
2009............78/697 x 100 = 11,19% 
 
2010............79/206 x100  = 38,35% 

 
 
 
 

 
 
 

Eficácia 

 
 
 

Siape 

 
 
 

Siape 

 
 

 
Deadm/Cgerh/Suest/SE 

 
 
 

11,19% 

 
 
 

38,35% 

 
Análise Crítica 
 

A Superintendência Estadual de Sergipe apresentou um acréscimo no índice com relação ao exercício anterior, devido a redistribuição 
dos servidores que desenvolviam atividades de combate e controle de endemias para o Ministério da Saúde, de acordo com as Portarias Ministeriais 
nºs.1.659/2010 e 2.742/2010. 
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6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS 
 
6.1.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2010 
 
6.1 Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência 
“NÃO SE APLICA A ESTA UJ” 
 
Justificativa: A Suest/SE não faz transferências a outros Órgãos ou Unidades. 
 
6.1.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos três 
últimos exercícios  
 
6.2 Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios “NÃO SE 
APLICA A ESTA UJ” 
 
Justificativa: A Suest/SE não faz transferências a outros Órgãos ou Unidades. 
 
6.1.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no 
exercício de 2011 e seguintes 
 
6.3 Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2011 e exercícios seguintes 
“NÃO SE APLICA A ESTA UJ” 
 
Justificativa: A Suest/SE não faz transferências a outros Órgãos ou Unidades. 
 
6.1.4 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios e contratos de repasse 
 
6.4. 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 de Sergipe 
CNPJ: 26989350001600 UG/GESTÃO: 255026/36211 

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 03 - 
Montante Repassado     123.709,62 - 

Com prazo de 
prestação de contas 

vencido 

Contas 
prestadas 

Quantidade 02* - 
Montante Repassado (R$)       75.263,94 - 

Contas NÃO 
prestadas 

Quantidade 02* - 
Montante Repassado (R$)      36.862,20 - 

2009 
Contas prestadas Quantidade 04* 01* 

Montante Repassado (R$) 6.122.195,13 90.000,00 

Contas NÃO prestadas Quantidade 04* 01* 
Montante Repassado (R$) 9.733.106,17 60.000,00 

2008 
Contas prestadas Quantidade 03* - 

Montante Repassado (R$)    363.711,68 - 

Contas NÃO prestadas Quantidade 03* - 
Montante Repassado (R$)    191.518,49 - 

Anteriores a 
2008 Contas NÃO prestadas Quantidade - - 

Montante Repassado (R$) - - 
Fonte: Siafi/Secon/Gab/Suest/SE 
 01*, 2*, 03* e  04* – referem-se aos mesmos convênios. 
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6.1.5 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de 
repasse  
 
6.5. 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 ou Contratante 
Nome: Superintendência Estadual de Sergipe 
CNPJ: 26989350001600 UG/GESTÃO: 255026/36211 
Exercício da 
prestação de 

contas 
Quantitativos e montantes repassados 

Instrumentos 

Convênios Contratos de 
Repasse 

2010 

Quantidade de contas prestadas 19 - 
Com prazo de 

análise ainda não 
vencido 

Quantidade 05 - 

Montante repassado (R$)       749.554,35 - 

Com prazo de 
análise vencido 

Contas 
analisadas 

Quantidade Aprovada 10 - 
Quantidade Reprovada 03 - 
Quantidade de TCE 03 - 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade 01 - 
Montante repassado (R$)       82.881,05 - 

2009 

Quantidade de contas prestadas 04 - 

Contas analisadas 
Quantidade Aprovada 02 - 
Quantidade Reprovada - - 
Quantidade de TCE - - 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade 02 - 
Montante repassado (R$) 4.173.815,02 - 

2008 

Quantidade de contas prestadas 09 - 

Contas analisadas 
Quantidade Aprovada 03 - 
Quantidade Reprovada 03 - 
Quantidade de TCE 03 - 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade 03 - 
Montante repassado      197.438,03 - 

Exercícios 
anteriores a 

2008 

Contas NÃO 
analisadas 

Quantidade 41 - 

Montante repassado  11.576.046,63 - 
Fonte: Siafi/Secon/Gab/Suest/SE 
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6.2 Análise Crítica   
 

 Para sanear as transferências na situação de inadimplência, foram expedidas 
notificações aos agentes responsáveis e, quando do não atendimento as referidas notificações, foram 
instauradas as competentes Tomadas de Contas Especiais.  

Visando o atendimento ao disposto no art.35 do Decreto 93.872/86 e do art. 12, 
parágrafo 1º, do Decreto 6.752/2010, com redação dada pelo Decreto 6.993/2010, ou legislação que 
o altere, foram prorrogadas as vigências dos Convênios, Termos de Compromisso – PAC e Termos 
de Cooperação Técnica, conforme Termos Aditivos publicados no D.O.U. 

A Funasa visando cumprir o pactuado nos Termos de Convênios, Termos de 
Compromisso – PAC e Termos de Cooperação Técnica tendo como parâmetro os três últimos 
exercícios (2008 - 2010), repassou para as entidades conveniadas do Estado de Sergipe, o montante 
de R$ 7.933.897,36 (sete milhões, novecentos e trinta e três mil, oitocentos e noventa e sete reais e 
trinta e seis centavos), sendo R$ 980.152,73 em 2008; R$ 1.061.410,26 em 2009 e R$ 5.892.334,37 
em 2010, demonstrando uma evolução significativa do repasse dos recursos repassados. 

No que se refere às análises das prestações de contas referentes às transferências 
expiradas até 2010 esta Superintendência por meio do Serviço de Convênios (Secon) se empenhou 
de maneira decisiva a minimizar o número de processos, que de certa forma é significativo, levando 
em consideração que para a conclusão das prestações de contas se faz necessário um laudo técnico 
da conclusão das obras por parte da área de engenharia desta Suest/SE, que priorizou a análise dos 
processos de projetos apresentados pelos convenentes. Cabe observar que mesmo assim, o Secon 
conseguiu reduzir o nº de processos (passivo), de 72 para 48.    

Com a descentralização dos atos subseqüentes à Celebração dos Convênios, Termos 
de Compromisso e Termos de Cooperação Técnica, foi delegada a esta Superintendência uma maior  
autonomia no gerenciamento das transferências dos recursos para 2011. Para tanto, foi estruturado o 
Serviço de Convênios, com a disponibilização de equipamentos e mobiliários adequados para o 
bom desempenho das atividades; a lotação e capacitação de servidores, bem como o asseguramento 
dos recursos orçamentários destinados à fiscalização in loco da execução dos planos de trabalho 
contratados.  
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7. REGISTROS ATUALIZADOS NO SISTEMA SIASG E SICONV 
 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
  
 
                    Eu, JOSÉ AVELAR FERNANDES FEITOZA, CPF. nº. 036.837.375-49, 
ocupante do cargo de Superintendente Estadual Substituto da Fundação Nacional de Saúde no 
Estado de Sergipe, declaro em observância ao item 7 do Anexo II da Decisão Normativa nº 107, de 
27 de outubro de 2010, que as informações referentes aos contratos firmados por esta Unidade 
Gestora, estão disponíveis e atualizados no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais 
– SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – 
SICONV, conforme estabelece o art. 19 da Lei nº. 11.768, de 14 de agosto de 2008. 
 
 
 
 

Aracaju, SE, 30 de março de 2011. 
 
 

_______________________________________ 
José Avelar Fernandes Feitoza 

Superintendente Estadual - Substituto 
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8. DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS 
 
 

  
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
                      Eu, RUY CARLOS OLIVEIRA, CPF. nº.127.597.085-00, ocupante do 
cargo de Chefe do Serviço de Recursos Humanos da Superintendência Estadual da Fundação 
Nacional de Saúde no Estado de Sergipe, declaro em observância ao Item 8 do Anexo II da Decisão 
Normativa nº 107, de 27 de outubro de 2010, que foram cumpridas as obrigações estabelecidas na 
Lei nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de 
bens e rendas dos servidores lotados nesta UJ.  
 
 
 

Aracaju, SE, 30 de março de 2011. 
 

________________________________________ 
Ruy Carlos Oliveira 

Chefe do Serviço de Recursos Humanos 
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9. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  

Quadro 9.1 - 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 
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    X  
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as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 
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: Para analisar e responder as afirmativas constantes do quadro acima, o Superintendente 
Estadual reuniu-se com os representantes das áreas estratégicas da unidade. 
 
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. 

 
 
 
10. INFORMAÇÕES QUANTO A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

Quadro 10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

 
Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem 
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e 
matérias primas. 
 Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados? 

X     

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? 

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? 

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? 

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

manifestada nos procedimentos licitatórios? 

X     

9. Para a aquisição de bens/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 

Por meio de Palestras. 

   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 

Por meio de Palestras. 

   X  

 
Considerações gerais: Para analisar e responder as afirmativas constantes do quadro acima, o Superintendente 
Estadual reuniu-se com os representantes das áreas estratégicas da unidade. 
 
 
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 
 
11.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial 
Quadro 11.1 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da 
União 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA -  UF SE 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2009 EXERCÍCIO 2010 

BRASIL 

Amparo do São Francisco 01 01 
Aquidabã 03 03 
Aracaju 03 03 
Arauá 01 01 
Brejo Grande 02 02 
Canhoba 01 01 
Canindé do São Francisco 01 01 
Capela 02 03 
Carmópolis 01 01 
Cedro de São João 02 02 
Cristinápolis 01 01 
Cumbe 01 01 
Divina Pastora 01 01 
Estância 02 02 
Feira Nova 01 01 
Frei Paulo 02 02 
Gararú 01 01 
General Maynard 01 01 
Graccho Cardoso 01 01 
Ilha das Flores 03 02 
Indiaroba 01 01 
Itabaiana 03 03 
Itabaianinha 02 02 
Itabí 01 01 
Japaratuba 03 03 
Japoatã 03 03 
Malhada dos Bois 01 01 
Monte Alegre 01 01 
Muribeca 04 04 
Neópolis 07 07 
Nossa Senhora das Dores 02 02 
Nossa Senhora da Glória 01 01 
Nossa Senhora de Lourdes 02 02 
Pacatuba 02 02 
Pedra Mole 01 01 
Pirambu 01 01 
Poço Redondo 01 01 
Porto da Folha 01 01 
Própria 03 03 
Riachuelo 01 01 
Riachão do Dantas 01 01 
Rosário do Catete 01 01 
Santana do São Francisco 01 01 
Santo Amaro das Brotas 02 02 
São Francisco 02 01 
Simão Dias 01 02 
Telha 01 01 

 Tobias Barreto 02 02 
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Subtotal Brasil 83 83 

EXTERIOR PAÍS 1 - - 
PAÍS “n” - - 
          Subtotal Exterior 0 0 

                    Total (Brasil + Exterior) 83 83 
Fonte: SPIUNET/Siafi e Sopat/Salog/Diadm/Suest/SE 

 
Análise crítica 
 

Houve variações dos quantitativos de imóveis em alguns municípios, embora no 
somatório geral, tenha-se mantido o mesmo nos referidos anos. Ao longo de décadas as duas 
instituições principais precursoras da Funasa, tanto a ex- Superintendência das Campanhas de 
Saúde Pública (SUCAM), como a ex- Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP), não deram a 
devida atenção à regularização dos seus imóveis. Ainda em 2010, foram localizados imóveis que de 
fato pertencem à Funasa, embora ainda não tenham sido localizadas as documentações que 
garantissem o domínio, porém, em alguns casos, conseguimos efetuar a regularização. Houve 
também redução do quantitativo de imóveis, devido a unificação desses por serem vizinhos, num só 
registro e por registro equivocado de imóvel inexistente. Como estamos numa fase de execução das 
avaliações de todos os nossos imóveis, deixamos para cadastrar e/ou alterar no SPIUNET, algumas 
dessas informações, para quando as respectivas avaliações desses imóveis estiverem concluídas. 

 
 

Quadro 11.2 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 
- “NÃO SE APLICA A ESTA UJ” 
 
Justificativa: Não existem imóveis locados nesta Superintendência. 
 
 
Quadro 11.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob 
responsabilidade da UJ 
 

UG RIP Regime 

Estado 
de 

Conser
vação 

Valor do Imóvel 
Despesa com 

Manutenção no 
exercício 

Valor 
Histórico 

Data da 
Avaliaç

ão 

Valor 
Reavali

ado 
Imóvel Instalaçõ

es 

SE 3101.00002.500.4 16 4 18.982,90         
SE 3103.00004.500.1 5 4 194.526,62         
SE 3103.00005.500.7 5 3 49.836,99         
SE Aquidabã-Hospital 10 8 -         
SE 3105.00091.500.2 21 5 245.975,07     14.543,48 3.754,40 
SE 3105.00092.500.8 11 3 450.706,47         
SE 3105.00147.500.6 5 1 246.786,32         
SE 3107.00002.500.3 5 2 82.294,51         
SE 3113.00004.500.9 10 1 66.529,04         
SE 3113.00005.500.4 10 2 21.214,67         
SE 3121.00008.500.1 16 3 23.388,41         
SE 3123.00002.500.5 5 2 83.559,67         
SE 3125.00005.500.8 5 2 13.267,33         
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SE 3125.00004.500.2 5 2 13.471,44         
SE Capela-Galpão  16 8 -         
SE 3129.00003.500.0 5 5 63.563,64         
SE 3131.00003.500.1 16 3 46.643,12         
SE 3131.00004.500.7 10 3 11.487,04         
SE 3133.00007.500.0 5 3 55.915,64         
SE 3137.00002.500.5 5 2 16.868,14         
SE Divina Pastora 16 8 -         
SE 3141.00015.500.4 16 3 230.965,49         
SE 3141.00016.500.0 5 4 19.151,51         
SE 3143.00002.500.0 5 5 22.965,94         
SE 3145.00006.500.8 5 1 59.476,69         
SE 3145.00005.500.2 5 3 13.504,23         
SE 3149.00003.500.4 5 3 62.139,76         
SE 3147.00003.500.8 10 3 18.719,89         
SE 3151.00004.500.1 5 4 16.213,73         
SE 3153.00004.500.8 10 1 43.632,71         
SE 3153.00003.500-2 10 1 11.459,73         
SE 3155.00003.500-9 16 4 14.223,55         
SE 3157.00026.500.0 5 3 64.205,85         
SE 3157.00017.500.1 5 5 260.627,14         
SE 3157.00018.500.7 5 2 10.783,75         
SE 3159.00004.500.7 5 5 13.442,68         
SE 3159.00005.500.2 5 2 57.091,00         
SE 3161.00002.500.8 16 2 60.449,72         
SE 3165.00006.500.2 10 1 13.455,15         
SE 3165.00008.500.3 5 1 13.166,93         
SE 3165.00007.500.8 10 1 247.156,60         
SE 3167.00012.500.1 5 3 12.716,33         
SE 3167.00011.500.6 5 4 9.505,82         
SE 3167.00010.500.0 16 1 107.806,62         
SE 3175.00006.500.0 5 2 16.208,33         
SE 3183.00002.500.9 5 1 36.278,79         
SE 3185.00005.500.1 10 3 21.006,89         
SE 3185.00007.500.2 5 4 28.928,02         
SE 3185.00008.500.8 5 3 11.678,12         
SE 3185.00006.500.7 10 4 84.077,25         
SE 3187.00011.500.0 10 4 9.846,31         
SE 3187.00010.500.5 10 2 11.451,53         
SE 3187.00017.500.3 15 2 153.814,42         
SE 3187.00004.500.2 5 2 18.159,81         
SE 3187.00015.500.2 10 5 38.142,07         
SE Neópolis-Betume 10 8 -         
SE 3187.00012.500.6 10 5 9.771,39         
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SE 3189.00039.500.0 5 1 149.213,59         
SE 3191.00008.500.2 5 3 102.192,98         
SE 3191.00007.500.7 5 4 176.746,65         
SE 3193.00003.500.1 5 3 14.995,14         
SE 3193.00004.500.7 5 5 22.042,90         
SE 3197.00014.500.4 10 4 15.217,25         
SE 3197.00015.500.0 14 4 40.668,67         
SE 3199.00003.500.0 14 8 5.950,79         
SE 3205.00003.500.9 10 2 29.366,94         
SE 3207.00018.500.7 5 3 33.249,26         
SE 3211.00005.500.4 5 2 65.458,12         
SE 3213.00009.500.2 16 2 12.596,20         
SE 3213.00007.500.1 5 4 5.149,42         
SE 3213.00008.500.7 16 3 323.636,49         
SE 3215.00003.500.6 5 1 33.251,27         
SE 3217.00003.500.2 5 3 32.518,34         
SE 3221.00002.500.5 5 2 79.286,65         
SE 3237.00003.500.7 5 2 37.026,91         
SE 3231.00003.500.8 5 4 107.145,84         
SE 3231.00004.500.3 5 2 80.197,50         
SE 3237.00003.500.7 5 1 37.026,91         
SE 3241.00005.500.6 5 4 58.672,98         
SE Simão Dias-Galpão 10 8 -         
SE 3245.00002.500.2 5 2 22.003,62         
SE 3247.00007.500.6 16 3 26.163,34         
SE 3247.00005.500.5 10 3 141.677,58         

Total:            14.543,48 3.754,40 
Fonte: SPIUNET/SIAFI e Sopat/Salog/Diadm/Suest/SE 
 
Análise Crítica:  
 

Desde quando iniciamos o processo de regularização dos imóveis desta 
Superintendência em 2005, vários foram regularizados, muito embora o quantitativo de imóveis 
considerado como regularizados, tenha sofrido poucas alterações. É que muitos dos que se 
encontravam nessa categoria, na prática, estavam apenas com o registro do terreno no nome da 
instituição, sem as devidas averbações das construções, ou mesmo quando registradas, estava 
apenas averbada a construção de forma parcial. 

Dessa forma vimos enfrentando diversas dificuldades para a regularização dos 
referidos imóveis, que varia desde a indisponibilidade de profissionais técnicos qualificados para 
execução desses serviços, como topógrafo e engenheiro; o fornecimento de documentações por 
parte das Prefeituras e cartórios até, a isenção do pagamento de taxas e emolumentos, que boa 
parte dos cartórios não aceitava. Hoje a referida despesa já cabe oficialmente a Funasa, mediante 
parecer emitido pela Procuradoria Federal (PF). 

Identificamos como Regime 16, todos os imóveis que não temos condições de 
regularizar, pois todos os esforços de procura e busca junto aos cartórios, Câmeras de Vereadores 
e Prefeituras, foram realizados, porém não obtivemos sucesso. Abrimos um processo, para servir 
de modelo junto à PF/SE, a fim de sugerir providências jurídicas, para resolver esse impasse, pois 
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estamos de posse todos esses imóveis, com reconhecimento público das respectivas prefeituras, 
porém, sem qualquer documentação que possa comprovar o domínio.  

Agrupamos com o Regime 10, imóveis que por dificuldades administrativas ou 
operacionais, seja pela escassez de técnicos disponíveis, ou pelas dificuldades de localização e 
aquisição de documentos junto aos Cartórios e ente federados, ainda não foram regularizados 
plenamente, mas que são passíveis de regularização sem depender de ações judiciais, como a de 
usucapião.  

Existem imóveis ocupados por moradores, em parte do terreno, sendo um deles já 
acompanhado pela PF com ação de reintegração de posse. A estes, classificamos como Regime 14. 

O imóvel para uso funcional, identificado como Regime 15, mesmo depois de 
cedido ao município, continua parcialmente cumprido o objetivo para o qual foi construído. 

Quanto às casas que não estão com o fim referido, foram cedidas para uso do 
município em atividades de assistência social à comunidade.  

Devido à necessidade dos municípios ampliarem a atenção a saúde da população, 
estes aumentaram a área construída nos prédios da Funasa, tornando vários dos nossos imóveis 
como em processo de regularização, devido à necessidade de averbar a nova área construída. 
Como essa situação é uma constante num ou noutro imóvel, vários imóveis que já foram 
considerados regularizados, tornam-se ou são classificados como em processo de regularização, 
sendo que não foi alterada a área dos imóveis registrados em Cartório no nome da Funasa,. 

Por fim, só é possível cadastrar e/ou alterar os dados no SPIUNET, após a 
conclusão dos serviços topográficos, juntamente com as vistorias técnicas, as avaliações e a 
elaboração do memorial descritivo dos imóveis, processo este iniciado no final do exercício de 
2010.  

 
 
12. GESTÃO DE TI.  “NÃO SE APLICA A ESTA UJ” 
 
Justificativa: A Suest/SE não tem uma estrutura formal de Tecnologia da Informação. Esta 
responsabilidade é de competência da Presidência da Funasa. 
 
 
13. UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO 
 

UG 255026 

GESTÃO 36211 

EXERCÍCIO 2010 

CPF 
 

PORTADOR 
  

Saque Cartão Fatura Cartão Pagamento 
Governo Federal Governo Federal 

31364080559 GICELMA TEIXEIRA SANTOS 835,00 1.156,00 

36208370582 ELINOS SABINO DOS SANTOS  32,00 1.322,95 

TOTAL   867,00 2.478,95 
Fonte: Siafi/Saeof/Diadm/Suest/SE 
 
 
 
14. RENÚNCIA TRIBUTÁRIA “NÃO SE APLICA A ESTA UJ” 
 
Justificativa: A Suest/SE não executa renúncia tributária, pois a gestão orçamentária e financeira é 
de responsabilidade da Presidência da Funasa. 
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15. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES DO TCU 
 
15.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício 
 
Quadros 15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 TC-029.709/2009-6 1320/2010 1.5.1 Determinação Ofício nº 314/2010-
TCU/SECEX-SE 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Descrição da Deliberação: 
À Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde em Sergipe (CORE/FUNASA/SE), que no prazo máximo 
de 60 dias, a contar da ciência desta determinação, conclua a apuração dos fatos, identifique os responsáveis e 
quantifique o dano, conforme dispõe o art. 8º da Lei 8.443/1992, relativamente as ocorrências verificadas na execução 
do Convênio nº 975/2006 (SIAFI nº 569182), celebrado com o Município de Japaratuba/SE, conforme consignado nos 
pareceres técnicos nºs 70/2009 e 90/2009, e remeta o resultado à Controladoria Geral da União (CGU). 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Tomada de Contas Especial  
Síntese da providência adotada:  
Foi concluído o processo de TCE nº 25280.003.273/2008-01 no âmbito da Suest/SE, em 23/06/2010, onde o tomador 
competente, em seu  Relatório Final, identificou o responsável e o valor do dano causado.  
Síntese dos resultados obtidos 
Após a identificação do responsável e do dano quantificado, o valor foi registrado pela Funasa/Presi na conta 
“Diversos Responsáveis Apurados”, mediante a Nota de Lançamento nº 2010NL600658, de 22/07/10, bem como  
foi encaminhada cópia do referido processo de TCE a CGU, por meio do Ofício n.50/Gab/Core/SE, de 01/07/2010.  
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
A TCE foi instaurada após  esgotadas todas as providencias administrativas com vistas ao ressarcimento do dano ao 
erário, a qual se desenvolveu de forma tranqüila, considerando que foram concedidos ao responsável  todos os direitos 
relativos a ampla defesa e ao contraditório. 

 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 TC-027.258/2010-6 6720/2010 1.5 Determinação Controle nº 26117/2010-
TCU/Sefip 

Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Descrição da Deliberação: 
Determinar à Funasa – Coordenação Regional em Sergipe que: 
1.5.1. Providencie no prazo de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da ciência da presente decisão, por intermédio 
do sistema Sisac, de novo ato de concessão para o interessado Lúcio Gomes de Oliveira, para apreciação por este 
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Tribunal, corrigindo as falhas de lançamento identificadas no ato concessório; e 
1.5.2. Observe o correto preenchimento dos formulários de concessão no sistema Sisac, fazendo constar todas as 
informações necessárias ao exame dos atos, bem como garantindo a consistência dos dados fornecidos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Serviço de Recursos Humanos/Suest/SE  
Síntese da providência adotada:  
Toda as providências voltadas ao cumprimento da citada decisão foram  adotadas pelo Serviço de Recursos Humanos, 
no prazo estabelecido.  
Síntese dos resultados obtidos 
Um novo ato de concessão de aposentadoria para o ex-servidor Lúcio Gomes de Oliveira, foi emitido por intermédio 
do sistema Sisac, bem como foi encaminhado à CGU, em 26/01/2011, o respectivo processo de aposentadoria nº 
25280.000.557/2009-19, para análise e demais providências cabíveis. 
O preenchimento dos atos concessórios no sistema Sisac, vem sendo rigorosamente observados pelos servidores 
responsáveis, conforme recomendação desse TCU. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Não houve dificuldades para cumprimento da recomendação. 

 
 
15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 
 
Quadro 15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento 
no exercício 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 TC-005.725/2002-7 
467/2010 -

Recursos de 
Reconsideração 

9.7 do Acórdão 
635/2006 Determinação 

Ofícios nºs 251/2010 e 
425/2010-TCU/SECEX-SE, 

de 25/03 e 12/05/2010. 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Descrição da Deliberação: 
Fica determinado a Vossa Senhoria, na Condição de Coordenador Regional da Funasa em Sergipe, que proceda ao 
desconto parcelado dos débitos e das multas adiantes mencionadas na remuneração/proventos dos servidores públicos 
José Roberto dos Santos e José Américo Menezes, mantendo-se o desconto já em andamento na remuneração do 
servidor Constancio Conceição dos Santos,  observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
ante a não quitação voluntária desses débitos, nos prazos concedidos, junto aos cofres da Fundacao Nacional de 
Saúde, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até a data 
do efetivo ressarcimento, e das multas individuais de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), junto aos cofres do 
Tesouro Nacional, atualizadas desde 17/03/2010 até a data do efetivo recolhimento. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Serviço de Recursos Humanos/Suest/SE  
Justificativa para o seu não cumprimento:  
Foi mantido o desconto nos proventos dos beneficiários de pensão do ex-servidor Constancio Conceição dos Santos,  
assim como foi incluído o desconto dos débitos na remuneração do servidor José Américo Menezes, a partir da folha 
de pagamento do mês de Junho/2010, ficando as parcelas relativas as multas a serem recolhidas posteriormente 
conforme determinação desse TCU. 
Acontece que, por força de decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 
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000350667.2010.4.05.8500, impetrado pelo servidor José Américo Menezes, o desconto dos débitos foi suspenso no 
mês de setembro/2010, conforme Ofício n 910/2010-TCU/SECEX/SE, datado de 26/08/2010. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Não foi possível proceder aos descontos dos débitos e o recolhimento da multa referente ao Sr. José Roberto dos 
Santos, pelo fato de que o mesmo não mais pertence ao quadro de pessoal efetivo desta Funasa, tendo em vista que foi 
demitido por justa causa, conforme Portaria n. 387, de 10/03/2004, publicada no DOU de 12/03/2004. 

 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Deliberações do TCU 
Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 TC-006.239/2002-0 1441/2010 – Recursos 
de Reconsideração 9.2 Determinação Ofício nº 698/2010-

TCU/SECEX-SE 
Órgão/entidade objeto da determinação e/ou recomendação Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Descrição da Deliberação: 
Com fundamento no art. 217 do Regimento Interno/TCU, autorizar o parcelamento da dívida a que foi condenado o 
Sr. José Alves de Farias Filho, em 24 (vinte e quatro) vezes, estendendo tal benefício aos demais responsáveis 
condenados pelo débito indicado na deliberação recorrida. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Serviço de Recursos Humanos/Suest/SE  
Justificativa para o seu não cumprimento:  
As multas individuais aplicadas aos servidores José Antonio Perrucho de Farias e José Alves de Farias Filho, já foram 
devidamente recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional por meio de GRU, nos prazos concedidos por esse TCU. 
Quanta a multa aplicada ao servidor José Américo Menezes, esta será objeto de cobrança judicial, considerando a 
medida liminar concedida no Mandado de Segurança nº 000350667-2010.4.05.8500, conforme Ofício n 935/2010-
TCU/SECEX-SE, datado de 03/09/2010. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Tendo em vista que o servidor Genaldo Nunes Vasconcelos, não mais pertence ao quadro de pessoal efetivo desta 
Funasa, foi encaminha a cópia do referido Acórdão ao INCRA, órgão para o qual o referido servidor foi redistribuído, 
para que fossem adotadas as providências cabíveis ao seu cumprimento, conforme Ofício nº. 76/2010/Sereh/Core/SE, 
datado de 16/09/2010,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 74

15.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício 
 
Quadros 15.3 - Relatório de cumprimento das recomendações do OCI 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01  
244124 

1.1.1.1 – Recomendação 
001 

Ofício nº 34.304/2010-
CGU/Regional/SE/CGU-PR, de 

18/10/2010 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Descrição da Recomendação: 
Buscar o  ressarcimento  do  valor  remanescente pago indevidamente à empresa sob o CNPJ n.º 78.533.312/0001-58 
a título de CPMF. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Divisão de Administração/Suest/SE  
Síntese da providência adotada:  
A Divisão de Administração por meio da Seção de Recursos Logísticos identificou o valor a ser ressarcido e notificou 
a empresa PLANSUL sobre a necessidade de regularização imediata da pendência apontada.  
Síntese dos resultados obtidos 
O ressarcimento foi devidamente efetivado conforme consta do Processo nº 25280.002.988/2010-53 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Não houve dificuldades para cumprimento da recomendação. 

 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02  
244124 

1.1.1.1 – Recomendação 
002 

Ofício nº 34.304/2010-
CGU/Regional/SE/CGU-PR, de 

18/10/2010 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Descrição da Recomendação: 
Revisar o levantamento de valores de CPMF a recuperar, efetuado entre os contratos vigentes em 2008, a fim de 
detectar situações análogas à do  Contrato  10/2007,  uma vez que a equipe não analisou a totalidade dos contratos. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Divisão de Administração/Suest/SE  
Síntese da providência adotada:  
A Divisão de Administração acionou a Seção de Recursos Logísticos para proceder o levantamento de todos os 
contratos vigentes em 2008, a fim de constatar a inexistência ou não de valores de CPMF a recuperar. 
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Síntese dos resultados obtidos 
Após conclusão do referido levantamento ficou constada a inexistência de valores de CPMF a recuperar. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Não houve dificuldades para cumprimento da recomendação. 

 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03  
244124 

2.1.1.1 – 
Recomendação 001 

Ofício nº 34.304/2010-
CGU/Regional/SE/CGU-PR, de 

18/10/2010 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Descrição da Recomendação: 
Efetuar o levantamento de  todos  os servidores cedidos que recebem adicional  de insalubridade indevidamente, 
emitindo novas portarias de exclusão do benefício (Exclusão). 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Serviço de Recursos Humanos  
Síntese da providência adotada:   
O Serviço de Recursos Humanos por meio da Seção de Cadastro e Pagamento adotou todas as providencias cabíveis 
no sentido de realizar o levantamento  dos servidores que recebiam o benefício indevidamente, com vistas a emissão 
das respectivas portarias de exclusão. 
Síntese dos resultados obtidos 
Após levantamento realizado, foram emitidas as Portarias de Exclusão nº. 351, de 06/11/2009 e nº.  190, de 
27/05/2010, as quais foram publicadas em Boletim de Serviço, dada ciência aos servidores e por fim, foi efetuada a 
exclusão do benefício na folha de pagamento dos mesmos.  
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
A pendência apontada foi sanada, porém causou insatisfação por parte dos servidores envolvidos. 

 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

04  
244124 

2.1.1.1 – 
Recomendação 002 

Ofício nº 34.304/2010-
CGU/Regional/SE/CGU-PR, de 

18/10/2010 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Descrição da Recomendação: 
Efetuar o levantamento de todos os servidores, cedidos ou lotados na CORE-SE, que tenham recebido adicional de 
insalubridade indevidamente após a elaboração do Laudo de Avaliação Ambiental, com os respectivos valores 
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acumulados desde  abril  de  2007  até a data de exclusão do benefício (Levantamento dos Valores). 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Serviço de Recursos Humanos  
Síntese da providência adotada:  
O referido levantamento foi efetuado pela Seção de Cadastro e Pagamento e concluído no mês de dezembro/2010. 
Síntese dos resultados obtidos 
Após conhecimento dos valores levantados, o Serviço de Recursos Humanos emitiu em janeiro/2011, a todos os 
servidores envolvidos, as devidas notificações, fazendo constar o valor do débito a ser ressarcido ao erário, na forma 
da Lei. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Todos os servidores se sentiram prejudicados e apresentaram defesa nesta Superintendência contra o ressarcimento 
imposto, por considerarem que os valores não foram recebidos de má fé.  

 

 
Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

05  
244124 

2.1.1.2 – 
Recomendação 001 

Ofício nº 34.304/2010-
CGU/Regional/SE/CGU-PR, de 

18/10/2010 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Descrição da Recomendação: 
Observar os prazos  para  o  comparecimento  do  servidor  inativo e proceder  a  suspensão do benefício, nos casos e 
prazos previstos pelo Decreto 7.141/2010. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Serviço de Recursos Humanos 
  
Síntese da providência adotada:  
O Serviço de Recursos Humanos desta Superintendência adotou a Recomendação da CGU e vem sistematicamente 
realizando o recadastramento de aposentados e pensionistas, na forma do Decreto 7.141/2010. 

Síntese dos resultados obtidos 
Todos os recadastramentos estão sendo realizados de acordo com o Decreto 7.141/2010.  
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
A sistemática implementada proporciona uma maior segurança no processo de trabalho. 

 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 
06  2.1.1.2 – Ofício nº 34.304/2010-



 

 77

244124 Recomendação 002 CGU/Regional/SE/CGU-PR, de 
18/10/2010 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Descrição da Recomendação: 
Quando forem efetuadas as pesquisas externas de comprovação de vida de que trata  o  art.  3º  do  Decreto 
7.141/2010, cuidar para que sejam mantidas as evidências documentais de sua realização. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Serviço de Recursos Humanos  
Síntese da providência adotada:  
Todos os cuidados já vêm sendo adotados pelo Serviço de Recursos Humanos desta Coordenação, visando manter em 
arquivo as evidências documentais de que trata o art. 3º do Decreto 7.141/2010, conforme recomendado por essa 
CGU.  

Síntese dos resultados obtidos 
Arquivo em constante atualização. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
A sistemática implementada proporciona uma maior segurança no processo de trabalho. 

 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

06  
244124 

3.1.1.1 – 
Recomendação 001 

Ofício nº 34.304/2010-
CGU/Regional/SE/CGU-PR, de 

18/10/2010 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Descrição da Recomendação: 
Elaborar metodologia de controle dos convênios a serem acompanhados de acordo  com  as prioridades estipuladas 
por instâncias superiores, mas também  considerando:  1-Materialidade,  de modo a minimizar eventuais prejuízos  
decorrentes  da  não  verificação  tempestiva de ajustes de maior  valor;  2-Complexidade do Objeto, distribuindo os 
processos com objeto mais complexo aos engenheiros e os mais simples aos técnicos; 3-Período  decorrido,  
agendando  as  visitas de acordo com a ordem de recebimento  das  prestações  de contas, a fim de limitar os eventuais 
atrasos em sua análise. 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Divisão de Engenharia e de Saúde Pública e Serviço de Convênios  
Síntese da providência adotada:  
1 - aproveitando o recesso eleitoral, foi priorizado o acompanhamento dos convênios, bem como os Termos de 
Compromisso do PAC, celebrados com os municípios sergipanos, como também, foi dada ênfase ao acompanhamento 
das Prestações de Contas e, ainda, as Tomadas de Contas Especiais; 
2 – os processos já foram devidamente distribuídos, conforme recomendação dessa CGU; 
3 – foi elaborado pelo Serviço de Engenharia desta Coordenação Regional, o cronograma de visitas, o qual vem sendo 
executado em sintonia com a Equipe de Convênios, em atendimento à recomendação dessa CGU.  
Convêm ressaltar que, com a publicação da Portaria Funasa nº 1104 de 23/09/2010, que dispõe sobre a 
descentralização dos atos subseqüentes à Celebração dos Convênios e Termos de Compromisso, para as 
Coordenações Regionais da Fundação Nacional de Saúde, a situação tende a fluir de forma mais efetiva, em face da 
autonomia que foi dada aos Coordenadores Regionais.  
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Síntese dos resultados obtidos 
Com a estruturação regimental do Serviço de Convênios e da Divisão de Engenharia nas Superintendências Estaduais 
da Funasa, o fluxo relativo à análise das prestações de contas dos convênios, bem como o acompanhamento das obras 
dos convênios, tem-se encaminhado de forma satisfatória.  
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram e/ou prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Após a descentralização dos atos subseqüentes à Celebração dos Convênios e Termos de Compromisso, para esta 
Superintendência Estadual, constatou-se como fator positivo uma maior agilidade no que concerne à liberação de 
recursos para execução das obras, bem como ao acompanhamento das vigências dos Convênios e Termos de 
Compromisso. 

 
 
15.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício 
 
15.4 - Situação das recomendações do OCI que permanecem pendentes de atendimento no 
exercício 
 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa:  Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Recomendações do OCI 
Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

01 244124 2.1.1.1 Recomendação 
003 

Ofício nº 34.304/2010-
CGU/Regional/SE/CGU-PR, 

de 18/10/2010 
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 
Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Sergipe 2207 

Descrição da Recomendação: 
Efetuar os descontos em folha para reposição dos valores recebidos indevidamente  a título de adicional de 
insalubridade pelos servidores lotados na CORE-SE listados na portaria nº 351, de 06/11/2009 bem como nas  
portarias  posteriores  emitidas  para  exclusão de insalubridade (Reposição dos Valores). 

Providências Adotadas 
Setor responsável pela implementação Código SIORG 
Serviço de Recursos Humanos  
Justificativa para o seu não cumprimento:  
O Serviço de Recursos Humanos emitiu em janeiro/2011, a todos os servidores que receberam indevidamente o 
adicional de insalubridade, as devidas notificações, fazendo constar o valor do débito a ser ressarcido ao erário, na 
forma da Lei. Após notificados, os servidores se sentiram prejudicados e apresentaram defesa nesta Superintendência 
contra o ressarcimento imposto, por considerarem que o valores não foram recebidos de má fé. 
As defesas foram analisadas e como não foram acatadas pelo dirigente superior, o Serviço de Recursos Humanos 
providenciou uma nova notificação aos referidos servidores, informando-os da decisão proferida e da efetivação do 
ressarcimento de cada um deles, a partir da folha de pagamento do mês de março/2011, na forma do art. 46 da lei 
8.112/90. 
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo 
gestor 
Apesar da insatisfação constante dos servidores, esta Superintendência vem adotando todas as medidas cabíveis 
visando o cumprimento à recomendação da CGU.  
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16. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 
 
16.1 Declaração Plena, com Ressalva ou Adversa 
 
 
Quadro 16.1 - Declaração do Contador com Ressalva 
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17. RESULTADOS E CONCLUSÕES  
 

Diante das informações prestadas no presente relatório pode-se perceber que do ponto 
de vista orçamentário/financeiro, a gestão administrativa se desenvolveu de forma satisfatória, 
considerando que a dotação orçamentária destinada para o exercício, contemplou as necessidades 
logísticas desta Suest/SE, apesar de um pequeno percentual desses recursos terem sido devolvidos 
no final do exercício, conforme descrito no Item 2.2 Estratégia de atuação frente às 
responsabilidades institucionais. 

Esta Superintendência conseguiu avançar na questão voltada à satisfação e bem estar 
do servidor no seu ambiente de trabalho, com a implantação do programa de ginástica laboral e a 
substituição do seu mobiliário, de acordo com as normas de ergonomia, embora de forma parcial, 
objetivando com isso, a melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores. 

Com relação aos programas e ações a cargo da Divisão de Engenharia de Saúde 
Pública, justifica-se o baixo desempenho apresentado na execução do seu Plano Operacional em 
decorrência de diversos fatores, tais como: projetos básicos com insuficiência de elementos técnicos 
necessários à caracterização da obra; não liberação de recursos financeiros para os projetos 
formalmente aprovados; morosidade dos gestores na formalização do processo licitatório para 
execução da obra, após a liberação parcial ou total dos recursos; convênios com obras em 
andamento sofrendo solução de continuidade devido à existência de pendências na sua execução; e, 
atraso por parte dos gestores no atendimento das pendências apontadas pelos técnicos da Diesp. 

Outro fator a ser levado em consideração é o descompasso entre o desempenho 
orçamentário e financeiro, ou seja, historicamente, os projetos aprovados no exercício só terão suas 
liberações financeiras no exercício seguinte. 

Em contrapartida, com a estruturação regimental do Serviço de Convênios e da 
Divisão de Engenharia nas Superintendências Estaduais da Funasa, que resultou na descentralização 
dos atos subseqüentes à Celebração dos Convênios, Termos de Compromisso e Termos de 
Cooperação Técnica, constatou-se maior agilidade no que concerne à liberação de recursos para 
execução das obras, bem como ao acompanhamento das vigências dos Convênios e Termos de 
Compromisso, em face da autonomia que foi dada aos Superintendentes Estaduais  

Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de retomarmos com mais eficácia, as ações 
propostas, visto que estamos ampliando o quadro de engenheiros desta Superintendência, 
objetivando a melhoria do processo de cooperação técnica junto aos gestores municipais, no sentido 
de minimizar as ocorrências acima discorridas. 

Por fim, visando sempre à melhoria da gestão administrativa pretende-se trabalhar o 
próximo exercício com o propósito de buscar soluções efetivas para o saneamento das pendências 
existentes, mediante a realização dos processos licitatórios para aquisição da complementação do 
mobiliário; a elaboração do Laudo de Inspeção Pericial da estrutura do prédio desta Suest/SE, na 
sua integralidade, para a partir daí, se adotar todas as providências cabíveis a sua execução; 
elaboração de um novo contrato de manutenção predial adequado a realidade atual; bem como, uma 
revisão  criteriosa dos seus contratos administrativos, com vistas a uma melhor aplicação dos 
mesmos, tomando como base a relação custo/benefício. 

 
 
 




