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APRESENTAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 

O Relatório de Gestão/2011 foi elaborado pela equipe da Superintendência Estadual da 
FUNASA o Amapá, com o objetivo de avaliar as ações da SUEST, para envio a Presidência da 
FUNASA e aos Órgãos de Controle para juntar a prestação de contas. 

 
O referido Relatório foi preparado com base na legislação vigente, composta pela Instrução 

Normativa do Tribunal de Contas da União - TCU nº 63/2010, pela Decisão Normativa TCU nº 
108/2010, Portaria do Tribunal de Contas da União – TCU nº 123/2010. 

 
. Além dos referidos atos normativos, orientações complementares editadas pela CGU, 

subsidiaram a elaboração deste relatório. 
 
É importante esclarecer que o presente Relatório é um conjunto de documentos, informações 

e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial relativos 
à gestão da SUEST - AP, organizado de forma a possibilitar a visão sistêmica da conformidade e do 
desempenho desta gestão. 

 
A missão institucional da Fundação Nacional de Saúde compreende duas vertentes 

principais que se vão desenvolver mediante a elaboração de planos estratégicos nos segmentos de 
Saneamento e Saúde Ambiental. 

 
As informações dos itens dos Quadros A.2.4, A.2.5, A.2.6, A.2.8, A.2.9, A.2.10, A.5.9, 

A.6.1, A.6.2, A.6.3 e A.12.1 da Portaria TCU 123/2010, relativos ao item 6, Parte A, do Anexo II 
da DN TCU 108/2010, item 14 da Parte A do Anexo II da DN TCU 108/2010  ,  encontram-se em 
branco com a frase com a frase “Não se aplica a UJ”, por tratar-se, por tratar-se de Fundação, 
portanto as Superintendências Regionais não detém autonomia administrativa e Financeira para 
fazer Transferências a outros órgãos, proceder Renúncia Tributária, Operações de Fundos entre 
outros, pois estão ligadas a Presidência da FUNASA que centraliza todas as conduções nestas 
ordens 

 
O presente relatório está pautado em Responsabilidades Institucionais, Estratégias de 

Atuação Gestão dos Programas e Ações e Desempenho Operacional. 
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1. IDENTIFICAÇÃO 
 
  

1.1 – Identificação de Relatório de Gestão 
 

Identificação de Relatório de Gestão Individual 
Poder e Órgão de vinculação 
Poder: Executivo 
Órgão de Vinculação: Ministério da Saúde Código SIORG:2207 
Identificação da Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Fundação Nacional de Saúde 
Denominação abreviada: FUNASA 
Código SIORG:2207 Código LOA: 255003 Código SIAFI: 36211 
Situação: Ativa 
Natureza Jurídica: Fundação do Poder Executivo 
Principal Atividade: Promoção de 
Programas de Saúde; Federal, Estadual, 
Municipal 

Código CNAE: 8412-4/00 

Telefones/Fax de 
contato: 

(096) 3214-2028 (096) 3214-2016 (096) 3214-2006 

Endereço eletrônico: coreap.gab@funasa.gov.br 
Página da Internet: http://www.funasa.gov.br 
Endereço Postal: Rua Leopoldo Machado, 1614 – Central/Macapá-Ap 
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 
Instituída pela Lei n.º 8.029, de 12 de abril de 1990, pelo Decreto n.º 100, de 16 de abril de 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. 
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 
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. Decreto nº 7335 de 19 de Outubro de 2010 que aprova o Estatuto e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, 
e dá outras providências. 
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 
Texto (identificação da norma e data de publicação) 
… 
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 
Código SIAFI Nome 
36211 Superintendência Estadual da Funasa do 

Amapá 
 

1.2- Qualificação da Superintendência Estadual 
 

Nome do Superintendente Estadual José Roberto Galvão 
População do Estado 668.689 
Nº. de Municípios abrangidos pela SUEST 16 
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2. Informações sobre o planejamento e gestão orçamentária e financeira da 
unidade. 
2.1. Responsabilidades institucionais da unidade 
A partir do processo de estruturação e implementação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Fundação Nacional de Saúde assumiu, no período 
de 1999 a 2010, a responsabilidade de operacionalização das ações de saúde para os povos 
indígenas, promovendo uma ampla e profunda estruturação institucional para dar conta de 
tamanho desafio 
No entanto, o exercício de 2010 foi notoriamente marcado por profundas mudanças institucionais 
nessa área, com a publicação do Decreto nº 7.336, de 19 de outubro de 2010, que cria a Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (SESAI) e transfere a gestão do Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, competência até então da Funasa, para o Ministério da Saúde. Coube a Funasa, 
assegurar até 31 de dezembro de 2011, todo o apoio administrativo necessário, para que não 
ocorra prejuízo na execução das ações e dos serviços prestados aos povos indígenas. 
Conforme Art. 1º A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, fundação pública vinculada ao              
Ministério da Saúde, instituída com base no disposto no art. 14 da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 
1990, tem sede e foro em Brasília-DF e prazo de duração indeterminado e Art. 2º À FUNASA, 
entidade de promoção e proteção à saúde, compete: 
 
 Engenharia de Saúde Pública 
 
A estreita relação entre as condições ambientais, os problemas sanitários e o perfil epidemiológico 
das doenças e agravos integra definitivamente as ações de saneamento da FUNASA ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), visando à prevenção de doenças. 
Nessa área, a FUNASA está implementando o programa Saneamento para Promoção da Saúde, 
que em por meta, em quatro anos, beneficiar 60% dos municípios brasileiros com, 
aproximadamente, 35 milhões de pessoas. 
Entre as ações a serem desenvolvidas para a prevenção de doenças e controle de agravos estão a 
construção e ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além da 
implantação de melhorias sanitárias domiciliares. 
A FUNASA está, ainda, implantando, ampliando ou melhorando os sistemas de tratamento e 
estimação final de resíduos sólidos, principalmente em áreas de proliferação do mosquito Aedes  
aegypti, efetivando a drenagem e o manejo ambiental em áreas endêmicas de malária e fazendo 
obras de engenharia em habitações visando ao controle da doença de Chagas. 
Fazem parte das prioridades da FUNASA a promoção, o apoio técnico e financeiro ao controle de 
qualidade da água para consumo humano; o estímulo e financiamento de projetos de pesquisa em 
engenharia de saúde pública e saneamento; e o apoio técnico a estados e municípios para a 
execução de projetos de saneamento, passando por estratégias de cooperação técnica. 
 
Saúde Ambiental 
 
Na área de Saúde Ambiental, compete a FUNASA planejar, coordenar, supervisionar e monitorar 
a execução das atividades relativas: 

. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA       
CONSUMO HUMANO (PNCQA) 
 
A universalização do serviço de abastecimento de água é uma das grandes metas para os países em 
desenvolvimento, por ser o acesso à água, em quantidade e qualidade, essencial para reduzir os 
riscos à saúde pública.  
Portanto, faz-se necessária a adoção de estratégias de gestão que incluam a implementação dos 
padrões e procedimentos preconizados na legislação, principalmente aquelas afetas ao controle da 
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qualidade da água para consumo humano.  
Reconhecendo a necessidade de avançar nesse tema, a Coordenação de Controle da Qualidade da 
Água (Cocag), integrante do Departamento de Saúde Ambiental (DESAN), da Fundação Nacional 
de Saúde (FUNASA), criou o Programa Nacional de Apoio ao Controle da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (PNCQA), implementado em articulação com os prestadores de serviços 
públicos de abastecimento de água para consumo humano, órgãos de meio ambiente, estados, 
Distrito Federal e municípios, conforme procedimentos e padrão de potabilidade estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde.  
O Programa prioriza ações em municípios com dificuldade na implementação da Portaria nº 2.914, 
de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde e áreas de interesse do Governo Federal, tais 
como comunidades quilombolas, reservas extrativistas, assentamentos rurais e populações 
ribeirinhas. 
O objetivo geral do Programa Nacional de Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo 
Humano (PNCQA) é fomentar e apoiar tecnicamente os estados, Distrito Federal e municípios no 
desenvolvimento de ações, planos e políticas para as ações de controle da qualidade da água para 
consumo humano a fim de garantir que a água produzida e distribuída tenha o padrão de qualidade 
compatível ao estabelecido na legislação vigente, visando à promoção da saúde e a melhoria do 
bem-estar das populações atendidas. 
Objetivos específicos do PNCQA : 
• Fortalecer as atividades dos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água em 
cumprimento ao que estabelece a Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011/Ministério da 
Saúde; 
• Apoiar as secretarias estaduais e municipais de saúde e instituições afins para execução das ações 
de vigilância da qualidade da água para consumo humano, quando solicitado;  
• Apoiar a implementação do controle da qualidade da água para consumo humano em áreas de 
interesse do governo. 
Atribuições do PNCQA: 
• Coordenar, acompanhar e avaliar o fomento de apoio técnico aos estados, Distrito Federal e 
municípios nas ações de controle da qualidade da água para consumo humano, conforme 
procedimentos e padrão de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde na Portaria nº 
2.914, de 12 de dezembro de 2011; 
• Fortalecer e integrar os laboratórios das Unidades Regionais de Controle da Qualidade da Água 
para Consumo Humano (URCQA) à Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública priorizando a 
modernização e implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, conforme requisitos 
especificados em normas técnicas; 
• Estabelecer prioridades, objetivos, metas e indicadores para o apoio ao controle da qualidade da 
água pactuados na Comissão Intergestores Tripartite; 
• Participar da elaboração de diretrizes, normas e procedimentos relacionados às ações de controle 
da qualidade da água para consumo humano e áreas afins, junto aos órgãos competentes de setores 
da vigilância em saúde, saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, das três esferas de governo; 
• Coordenar a execução de forma complementar das ações de controle da qualidade da água em 
situações de vulnerabilidade e de desastres em articulação com as demais áreas competentes, junto 
aos estados, Distrito Federal e municípios; 
• Fomentar e coordenar o apoio à execução de ações estratégicas de controle da qualidade da água 
em áreas de interesse especial do governo;  
• Fomentar e apoiar tecnicamente a implementação dos Planos de Segurança da Água, conforme os 
princípios recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ou diretriz vigente;  
• Fomentar e apoiar tecnicamente as ações de fluoretação nos estados, Distrito Federal e 
municípios, em articulação com os programas de Saúde Bucal do Ministério da Saúde;  
• Apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de Controle da Qualidade da Água para 
Consumo Humano;  
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• Estabelecer parcerias em apoio às secretarias estaduais e municipais de saúde para o 
desenvolvimento de ações em consonância com o Subsistema Nacional de Saúde Ambiental, do 
Ministério da Saúde. 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL 
A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) tem o papel de fomentar o desenvolvimento de ações 
de Educação em Saúde Ambiental visando à inclusão social, a promoção e proteção da saúde, por 
meio do apoio aos gestores e técnicos dos diversos níveis de gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS).  
A FUNASA reconhece a Educação em Saúde Ambiental como uma área de conhecimento técnico 
que contribui efetivamente na formação e o desenvolvimento da consciência crítica do cidadão, 
estimulando a participação, o controle social e sustentabilidade socioambiental, utilizando entre 
outras estratégias a mobilização social, a comunicação educativa/informativa e a formação 
permanente. 
Entende a Educação em Saúde Ambiental como um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, de 
conteúdo técnico, político e científico que no âmbito das práticas de atenção à saúde, deve ser 
vivenciada e compartilhada por gestores, técnicos, trabalhadores, setores organizados da população 
e usuários do SUS.  
 
Baseia-se, entre outros princípios, no diálogo, reflexão, respeito à cultura, compartilhamento de 
saberes, ação participativa, planejamento e decisão local, participação, controle social, 
sustentabilidade socioambiental, mobilização social e inclusão social.  
Eixos de atuação da FUNASA em Educação em Saúde Ambiental:  
• Fomento a Educação em Saúde Ambiental e à Mobilização Social em Saneamento junto ao 
Programa Saneamento da FUNASA (PAC I e II) e demais programas;  
• Estruturação do componente Educação em Saúde Ambiental junto ao Programa Nacional de 
Saneamento Rural;  
• Fomento às ações de Educação em Saúde Ambiental e à Mobilização Social junto aos estados e 
municípios beneficiados com ações do "Programa Água para Todos": Cisternas do Semi Árido;  
• Fomento às ações de Educação em Saúde Ambiental na Cooperação Técnica em Saúde Ambiental 
e Saneamento Básico;  
• Apoio técnico por meio da Cooperação Técnica em Saúde Ambiental e Saneamento Básico 
visando à inserção e o desenvolvimento de ações de Educação em Saúde Ambiental;  
• Produção de material educativo, didático e pedagógico em apoio à prática educativa e de 
mobilização social em Saúde Ambiental e Saneamento Básico;  
• Incentivo à busca de novas ferramentas e estratégias de aprendizagem em Educação em Saúde 
Ambiental, por meio de estudos e pesquisas, com vistas ao aperfeiçoamento técnico das atividades 
educativas desenvolvidas no âmbito da FUNASA e junto aos parceiros do SUS. 
 
.2.2. Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais 
 

A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), órgão executivo do Ministério da Saúde, 
é uma das instituições do Governo Federal responsável em promover a inclusão social por meio de 
ações de saneamento para prevenção e controle de doenças. É também a instituição responsável 
por formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações 
estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. 
As ações de inclusão social, por meio da saúde, são realizadas com a prevenção e controle de 
doenças e agravos ocasionados pela falta ou inadequação nas condições de saneamento básico em 
áreas de interesse especial, como assentamentos, remanescentes de quilombos e reservas 
extrativistas. 
Na área de Engenharia de Saúde Pública, a FUNASA detém a mais antiga e contínua experiência 
em ações de saneamento no país e atua com base em indicadores sanitários, epidemiológicos e 
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ambientais e sociais. 
A Funasa presta apoio técnico e/ou financeiro no combate, controle e redução da mortalidade 
infantil e da incidência de doenças de veiculação hídrica ou causadas pela falta de saneamento 
básico e ambiental.  
Nesta linha a gestão para amparar os serviços de apoio na condução dos aparatos que facilitam a 
execução das ações e necessário a agilidades dos processos. Neste sentido a área meio foi 
fortalecida com capacitações, realinhamento na estrutura organizacional, proporcionando avanços 
significativos e agilidade na tramitação de documentos processos e licitações, minimizando 
portanto os erros anteriores e permitindo a execução de ações propostas pela Presidência da 
FUNASA. 

As ações de inclusão social da SUESTAP no ano de 2011 atuaram na prevenção e 
controle e agravos ocasionados pela falta ou inadequação das condições de Saneamento Básico em 
áreas de interesse especial. Pois apesar das dificuldades encontradas na condução do processo 
organizacional da SUESTAP, podemos contribuir nas discussões para novos rumos na Gestão 
Operacional com avanço nas propostas inovadoras para melhorias na tramitação e resolução de 
amarras administrativas que tanto atrapalham na condução dos processos. 

Outra área agregada ao organograma da instituição foi a Saúde Ambiental que chega 
com propostas novas de ações a desenvolver e agregar um desenvolvimento maior na área de saúde, 
tendo em vista que é uma área nova e com uma ampla extensão abrangendo o bem estar social. 
Na área de Saúde Ambiental, compete a FUNASA planejar, coordenar, supervisionar e monitorar a 
execução das atividades relativas: 
. A formulação e implementação de ações de promoção e proteção à saúde ambiental, em 
consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental;  
.Ao controle da qualidade de água para consumo humano proveniente de sistemas de abastecimento 
público, conforme critérios e parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde; e  
. Ao apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

2.3  Subações sob a responsabilidade da UJ 
2.3.1 Identificação da subações sob a responsabilidade da UJ 
Quadro A.2.1 Identificação do Programa, ação e subação 
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: Ricardo Frederico de Melo Arantes 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 

 
Identificação da subação 

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) 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 
Analisar 02 projetos de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, 
relativo ao pleito de 2010 

Projeto 
Analisado 

Unid 2 2 100% 

Analisar 02 projetos de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, 
relativos a exercícios anteriores 

Projeto 
Analisado 

Unid 2 2 100% 

Realizar 02 visitas preliminares 
para viabilização de obras de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, 
relativas aos pleitos de 2010 

Visita Técnica 
de 

Acompanham
ento Realizada 

Unid 2 2 100% 

Realizar 90 visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, 
relativas a exercícios anteriores. 

Visita Técnica 
de 

Acompanham
ento Realizada 

Unid 90 90 100% 

Fonte: Plano Operacional da Suest AP/2011 
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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: Ricardo Frederico de Melo Arantes 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 
 
 

Identificação da subação 
Denominação: 10 GE Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios 
de até 50.000 Habitantes, exclusive em regiões metropolitanas ou regiões integradas de Desenvolvimento 
Econômico. (RIDE). 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Analisar 01 projeto de 
Implantação e Melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário 
(relativos aos pleitos de 
2010) 

Projeto Analisado Unid 1 1 100% 

Analisar 05 projeto de 
Implantação e Melhoria de 
Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário de 
Exercícios anteriores 

Projeto Analisado Unid 5 5 100% 

Realizar 40 visitas de 
acompanhamento de 
convênios de Exercícios 
Anteriores. 

Visita de 
acompanhamento 

realizada 
Unid 40 40 100% 

Fonte: Plano Operacional da Suest AP/2011 

Análise Critica:  
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: Patrícia Valeria Vaz Areal 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 

Fonte: Sigplan 
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Identificação da subação 

Denominação:  20 AG Fomento à Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Apoiar tecnicamente 04 
Municípios com elaboração de 
Planos Municipais de 
Saneamento Básico. 

Municípios 

apoiado 
Unid 6 6 100% 

Analisar 06  planos de trabalho 
e orçamentos detalhados 
relativos aos PMSB (*) 

Plano de 
trabalho e 
orçamento 
analisados 

Unid 6 6 100% 

Participação em  6 reuniões dos 
Comitês de Coordenação de 
elaboração do PMSB em caráter 
orientativo. 

Nº 
Participação  

Unid 6 6 100% 

Analisar 6 diagnósticos técnico-
participativos dos PMSB 

Diagnósticos 
analisados 

Unid 6 6 100% 

  Fonte: Plano Operacional da Suest AP/2011 

Análise Critica: (*) Não foram enviados os Planos pelas Prefeituras Municipais para análise. 
Estamos aguardando a apresentação dos Diagnósticos técnico-participativos dos PMSO, por parte 
das prefeituras, os mesmo encontram-se em tela para serem analisados. 

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. Incluem a construção de módulos sanitários, banheiro, 
privada, tanque séptico, sumidouro (poço absorvente), instalações de reservatório domiciliar de água, tanque de 
lavar roupa, lavatório, pia de cozinha, ligação à rede pública de água, ligação à rede pública de esgoto, dentre 
outras. São consideradas coletivas de pequeno porte, por exemplo: banheiro público, chafariz público, ramais 
condominiais, tanque séptico, etc. Pode também fomentar a implantação de oficina municipal de saneamento. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: José Antônio da Motta Ribeiro 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 

 
Identificação da subação 

Denominação: 7652 - Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e Controle de 
Agravos 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Analisar 1 projetos de  
implantação de Melhorias 
Sanitárias, relativo a Exercício 
anteriores. 

Projetos 
Analisados 

Unid 1 1 100% 

Realizar visitas preliminares de 
convênios de 2011. 

Visita  

Realizada 
Unid 01 1 100% 

Realizar visitas de 
acompanhamento de convênios 
de 2011. 

Visita de 
acompanhament

o Realizada 
Unid 0 0 0% 
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Realizar 40 visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação de melhoria 
sanitárias domiciliares, relativos 
a exercício anteriores. 

Visita realizada Unid 40 40 100% 

  Fonte: Plano Operacional da Suest AP/2011 
Análise Critica: (*) Não existe pleito para essa ação em 2011. 
 

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

Responsável: Ruy Gomide Barreira- Funasa/MS 

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

 
Identificação da Ação  

Denominação: 3883 - Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para a Prevenção e 
Controle da Malária. 
Tipo de Ação: Projeto 
Finalidade: Implantar e melhorar os serviços de drenagem e manejo ambiental visando à prevenção e controle da 
malária, em aglomerados urbanos, em municípios localizados em área endêmica da malária com transmissão urbana 
autóctone. 
Descrição: Trata-se do desenvolvimento de ações de drenagem em aglomerados urbanos, em municípios 
localizados em área endêmica de malária com transmissão urbana autóctone. A ação contempla intervenções que 
visam contribuir para a minimização da proliferação de vetores da malária, ou seja, contempla intervenções por 
meio de obras de engenharia e/ou manejo ambiental que inviabiliza as condições ambientais e biológicas favoráveis 
a proliferação do vetor. São financiáveis ações de esgotamento de água pluvial, canalização, retificação, limpeza e 
demais obras de melhoria do fluxo d'água, com uso de tecnologias adequadas. Somente são financiadas 
intervenções em locais de criadouros do vetor transmissor da malária, comprovados por meio de parecer 
entomológico e epidemiológico da área. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: José Antônio da Motta Ribeiro 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 

Fonte: Sigplan 
 

Identificação da subação 
Denominação: Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e 
Controle da Malária no Estado do Amapá 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 
Programad

o % 

Analisar 5 projetos de 
implantação e melhoria de 
sistema público de drenagem 
urbana, relativos a exercício 
anteriores. 

Projetos Analisados Unid 5 5 100% 

Analisar 05 projetos para 
implantação e melhoria de 
serviços de drenagem e manejo 
ambiental para prevenção e 
controle da malária de 
exercícios anteriores 

Projetos Analisados Unid 05 5 100% 
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Realizar 05 visitas preliminares 
de exercício anteriores. 

Visita  

Realizada 
Unid 05 5 100% 

Realizar visitas de 
acompanhamento de convênios 
de 2010. 

Visita de 
acompanhamento  

Realizada 
Unid 0 0 0 

Realizar 40 visitas de 
acompanhamento de obras de 
implantação e melhoria de 
sistemas públicos de drenagem 
urbana, relativo a Exercícios 
Anteriores. 

Visita de 
acompanhamento 

realizada 
Unid 40 40 100% 

    Fonte: Plano Operacional da Suest AP/2011 
 

Análise Critica: (*) Não foi enviada nenhuma obra referente a 2011. Estão em fase de análise 
Técnica 
Identificação do Programa de Governo 
Código no PPA: 1287  Denominação: Saneamento Rural 
Tipo do Programa: Finalístico 
Objetivo Geral: Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle dos determinantes e 
condicionantes de saúde da população. 
Objetivos Específicos: Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas 
rurais. 
Gerente: Gilson de Carvalho Queiroz Filho Responsável: Ruy Gomide Barreira 
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. 
 

 
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 Antonio da Motta Ribeiro 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 
Fonte: Sigplan 
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Identificação da subação 
Denominação: Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em 
Áreas Especiais (Quilombolas, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em localidades com população 
inferior a 2.500 habitantes para Prevenção e Controle de Agravos no Estado do Amapá. 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Analisar 02 projetos de 
saneamento ambiental em 
(comunidade remanescente de 
quilombo, assentamento da 
reforma agrária, reserva 
extrativista ou localidades 
rurais com até 2.500 
habitantes) referente a 
exercício anteriores 

Projeto 
apoiado 

Unid 2 2 100% 

Realizar 02 visitas preliminares 
aos projetos de saneamento 
ambiental em (comunidade 
remanescente de quilombo, 
assentamento da reforma 
agrária, reserva extrativista ou 
localidades rurais com até 
2.500 habitantes) exercícios 
anteriores. 

Pesquisa 
realizada 

Unid 2 2 100% 

Realizar 10 visitas de 
acompanhamento de obras de 
saneamento ambiental em 
(comunidade remanescente de 
quilombo, assentamento da 
reforma agrária, reserva 
extrativista ou localidades 
rurais com até 2.500 
habitantes) relativas a 
exercícios anteriores. 

Pesquisa 
realizada Unid 

10 
0 0 

Fonte: Plano Operacional da Suest AP/2011 
Análise Critica: (*) Não existia nenhuma ação para ser analisada em 2011. 
 

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

Fonte: Sigplan 
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Identificação da subação 
Denominação: Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos no Estado 
do Amapá 

Descrição da Meta Produto 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Beneficiar 04 aldeias 
com sistemas de 
Abastecimento de 
Água. 

Comunidade 
beneficiada 

Unid. 4 4 100% 

Beneficiar 02 aldeias 
com melhorias 
sanitárias domiciliares. 

Comunidade 
beneficiada 

Unid. 2 2 100% 

Beneficiar 02 aldeias 
com sistemas de 
esgotamento sanitário. 

Aldeia 
beneficiada 

Unid. 2 0 0% 

Elaborar 06 projetos de 
saneamento básico em 
aldeias. 

Projeto 
elaborado 

Unid. 06 6 100% 

Realizar a contratação 
de elaboração de 06 
projetos de saneamento 
básico em aldeias. 

Projeto 
elaborado 

Unid. 06 6 100% 

Realizar 30 visitas de 
acompanhamento de 
obras do exercício 
2011. 

Visita 
Realizada 

Unid 30 30 100% 

Realizar 20 visitas de 
acompanhamento de 
obras de Exercícios 
Anteriores. 

Visita  de 
acompanham

ento 
realizada 

Unid 20 20 100% 

Fonte: Plano Operacional da Suest AP/2011 
 

 
Identificação da Ação 

Denominação: 2272 - Gestão e Administração do Programa 
Tipo de Ação: Atividade 
Finalidade: Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as despesas que não são 
passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa. 
Descrição: Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e uso de frota 
veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de imóveis próprios da União, 
cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; despesas com viagens e locomoção (aquisição de 
passagens, pagamento de diárias e afins); estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à 
formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, 
etc.; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e 
demais atividades - meio necessárias à gestão e administração do programa. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: Patrícia Valeria Vaz Areal 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 
Fonte: Sigplan 
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Identificação da subação 
Denominação: Supervisão de obras do convenio 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Realizar Relatórios de Andamento 
e medição de obras dos 
Convenios e TC/PAC 

Relatórios 
Produzidos 

Unid 83 83 100% 

Realizar Relatórios de Andamento 
e medição de obras dos 
Convenios de MSD 2011 

Relatórios 
Produzidos 

Unid 301 0 0% 

Fonte: DIESP AP 

Análise Critica: Não existe pleitos para o uso de 2011 em relação a MSD 
 

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: Ruy Gomide Barreira – Funasa/MS 

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

Fonte: Sigplan 
Identificação da Ação 

Denominação: 10GG - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em 
Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de 
Desenvolvimento Econômico (RIDE). 
Tipo de Ação: Projeto 
Finalidade: Apoiar, técnica e financeiramente, os estados e municípios na implantação, ampliação ou melhoria 
dos sistemas de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos para prevenção e controle de agravos nas 
áreas mais carentes do país e com população inferior a 50.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios 
acometidos de incidência 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 Antonio da Motta Ribeiro 
Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 

Fonte: Sigplan 
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Identificação da subação 
Denominação: Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios 
de até 50.000 habitantes ou Integrantes de Consorcio Públicos. Exclusive de Regiões Metropolitanas ou 
regiões integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE) 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 
Programad

o % 

Analisar 4 projetos de Implantação 
e Melhoria de Sistemas Públicos de 
Manejo de resíduos sólidos de 
exercício anteriores. 

Projeto 
analisado 

Unid 4 4 100% 

Realizar visitas preliminares de 
convênios de 2011. 

Visita  

Realizada 
Unid 0 - - 

Realizar 40 visitas de 
acompanhamento de convênios de 
2011 

Visita de 
acompanhame
nto  Realizada 

Unid 40 0 0 

Realizar 4 visitas técnica preliminar 
ao projeto de Implantação e 
Melhoria de Sistemas Públicos de 
Manejo de resíduos sólidos de 
exercício anteriores. 

Visita 
realizada 

Unid 4 4 100% 

Fonte: Plano Operacional da Suest AP/2011 

Análise Critica: A prefeitura encaminhou projeto em relação ao pleito Resíduo Sólidos; porém 
 o mesmo foi analisado e encontra-se com pendências, e foi encaminhadas a prefeitura para solução 
 e posterior reenvio. 

 
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: Ruy Gomide Barreira  – Funasa/MS 

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

Fonte: Sigplan 
 

Identificação da Ação  
Denominação: 20 AF – Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano 
Tipo de Ação: Atividade 
Finalidade: Apoiar técnica e financeiramente os responsáveis pela operação de sistema ou solução alternativa de 
abastecimento de água visando à melhoria dos procedimentos de controle da qualidade da água e o atendimento 
dos padrões de potabilidade estabelecidos na legislação vigente. Proporcionar o financiamento da implantação de 
unidades de fluoretação da água. 
Descrição: Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos envolvidos com a operação e manutenção de 
sistema ou solução alternativa de abastecimento de água; financiamento para aparelhamento e implantação de 
unidades laboratoriais e outras instalações destinadas ao controle da qualidade da água para consumo humano; 
desenvolvimento de ações de vigilância e controle de qualidade da água em áreas indígenas. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: Vilma Ramos Feitosa 
Unidade Executora: Departamento de Saúde Ambiental (DESAM) 
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Identificação da subação 
Denominação: 20AF Apoio ao controle da qualidade da Água para o Consumo Humano 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Beneficiar e municípios com 
qualificação de profissionais 
envolvidos com a manutenção 
de sistemas ou solução 
alternativa de abastecimento de 
água. 

Município 
Beneficiado 

Unid. 5 16 320% 

Apoiar 10 Municípios na coleta 
e análise físico-químicas e 
microbiológicas de amostras de 
água. 

Município 
Apoiado  

Unid. 10 13 130% 

Visita 01 Município na 
implantação de Laboratório de 
controle de qualidade de água. 

Visita 
Realizada 

Unid. 1 1 100% 

Prestar suporte técnico, 
operacional e laboratorial em 
relação a qualidade da água para 
consumo humano as ações da 
Secretaria de Vigilância em 
Saúde, em 01 Município 

Suporte 
Técnico 
realizado 

Unid. 1 1 100% 

Aquisição de Unidade Móvel de 
Controle de Qualidade da Água  

Unidade 
Adquirida 

Unid. 1 1 100% 

Fonte: Plano Operacional da Suest AP/2011 
Análise Critica: Com intuito de entender a necessidade dos municípios, foram realizadas reuniões técnicas para 

diagnóstico situacional, entre FUNASA, LACEN e Centro de Vigilância em Saúde (CVS). Na oportunidade foi 
realizada parceria entre as Instituições citadas para fins de melhoria no que diz respeito à qualidade da água dos 
municípios. No entanto, não houve por parte do CVS, interesse em manter tal parceria.  

No estado do Amapá, 14 dos 16 municípios possuem população menor que 50 mil habitantes. Um dos maiores 
problemas pelo Programa de Controle da Qualidade da Água é a dificuldade de acesso, uma vez que a maioria dos 
municípios encontra-se muito distantes da capital, o acesso não é asfaltado e com as constantes chuvas, características 
da região, há um comprometimento das amostras coletadas para análise na sede. 

O PCQA conta hoje com apenas um técnico de nível superior e um de nível médio. Outro fator dificultador é o fato 
de ainda não haver nesta SUEST, laboratório para análises das amostras de água. Todas as análises foram feitas por 
meio de equipamentos portáteis doados, que não atendem em sua totalidade o preconizado pela Portaria 518/2004. 

Com o recurso disponibilizado para o PCQA no ano de 2011, foi possível licitar uma série de insumos e 
equipamentos para laboratório, a fim de serem utilizados em 2012. No entanto, enfrentamos outra peculiaridade em 
relação às compras realizadas no estado: a maior parte dos itens licitados foram “desertos”. Isso porque, segundo 
consulta aos fabricantes, “não vale a pena fornecer para o Amapá devido ao fato de o frete ser muito caro”. Sendo 
assim, temos ainda o desafio de conseguir efetuar a compra dos itens que não puderam ser adquiridos em 2011. 

Pode-se destacar como grande avanço nas atividades a serem desenvolvidas em 2012, a aquisição da Unidade 
Móvel Laboratorial (ainda por ser entregue). A Unidade irá colaborar grandemente nas ações do PCQA, minorando as 
dificuldades enfrentadas em 2011. 

 
Identificação da Ação  

Denominação: 6908 - Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental 
Tipo de Ação: Atividade 
Finalidade: Assessorar gestores e técnicos em todos os níveis para o desenvolvimento de ações permanentes de 
comunicação e educação em saúde, por meio da mobilização social, visando à promoção da saúde, prevenção e 
controle de doenças e agravos, ocasionados pela falta e/ou inadequação de ações de saneamento ambiental. 
Descrição: As ações de Educação em Saúde e Mobilização Social nos projetos de saneamento ambiental 
financiados junto aos estados e municípios pela FUNASA têm o sentido de fomentar, apoiar e fortalecer ações que 
resultem em efetiva melhoria na qualidade de vida da população beneficiada. A proposta é garantir que as 
melhorias em saneamento ambiental implementada nos municípios de até 50.000 habitantes, nos projetos das áreas 
metropolitanas e em áreas especiais (assentamentos, remanescentes de quilombo e áreas extrativistas) integrem-se 
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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: Onivaldo Ferreira Coutinho 
Unidade Executora: Departamento de Saúde Ambiental (Desam) 

 
Identificação da subação 

Denominação: Fomento à Educação em Saúde Voltada para Saneamento Ambiental 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

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

Municípi
o 

apoiado 
Unid 15 5 33,33% 

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

Municípi
o 

apoiado 
Unid 6 6 100% 

Apoiar os municípios conveniados 
com a Funasa, para implantação e/ou 
implementação de ações de Educação 
em Saúde e Mobilização Social nos 
projetos de saneamento (transferência 
voluntaria de recursos – Convenio) 
período 2006-2010 

Municípi
o 

apoiado 
Unid 11 8 72,72% 

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 recursos do PAC. 

Visita 
Realizad

a 
Unid 16 5 31,25% 

Apoiar tecnicamente a realização de 
projetos de coleta de reciclagem no 
âmbito do programa Resíduos 
Sólidos (catadores) em ações de 
educação em saúde e mobilização 
social. 

Projeto 
apoiado 

Unid 5 0 0 
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Apoiar os municípios a beneficiarem 
as comunidades de áreas especiais 
(quilombolas, ribeirinhos, 
extrativistas e assentados) com ações 
de Educação em Saúde e Mobilização 
Social. 

Municípi
o 

beneficia
do 

Unid 9 4 44,44% 

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

Municípi
o 

Apoiado 
Unid. 6 3 50% 

Realizar visitas em 04 Municípios 
para apoiar na implementação de 
ações educativas referente ao 
programa de Educação e Saúde e 
Mobilização Social – PEMS, nos 
Convênios Celebrados com a 
FUNASA anterior a 2006. 

Visita 
Realizad

a 
Unid 3 4 133,33% 

Realizar visita de supervisão  para 
emissão de parecer de prestação de 
|Contas dos projetos de Educação em 
Saúde e mobilização Social – PESMS 
aos Convênios da FUNASA. 

Visita 
Realizad

a 
Unid 10 4 40% 

Fonte: Plano Operacional da Suest AP/2011 

Análise Critica: Devido as orientações recebidas dos Gestores foram priorizadas as atividades 
referentes ao PAC e PMSB. 

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

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2011 
Programad

o 
Realizado 

Realizado/ 
Programado % 

Estruturar o funcionamento do 
Serviço de Saúde Ambiental 

Serviço 
Estruturado 

Unid 1 1 100% 

Articular com as diversas 
instâncias do SUS em 
Consonância com o Subsistema 
Nacional de Vigilância em 
Saude Ambiental - SINVSA 

Ações 
Implementadas 

Unid 10 10 100% 

Realizar Visitas e apoio a 
vigilância com assistência 
humanitária a apoio laboratorial 
aos municípios que sofrem 
enchentes 

Visita Realizada Unid 10 10 100% 

Realizar levantamento de 
indicadores sócio-ambientais 
priorizando municípios com 
maior risco de Dengue. 

Indicadores 
Levantados 

Unid 10 10 100% 

Formar rede social de 
articulação em assuntos de 
interesse da área da Educação 
em Saúde e Saneamento 
Ambiental. 

Ações 
Implementadas 

Unid 10 10 100% 

Fonte: Plano Operacional da Suest AP/2011 
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Análise Critica: Considerando a insuficiência da frota de veículo oficial e a prioridade das ações do 
PAC. As ações do Plano Operacional 2011, foram desenvolvidas em conjunto com todos setores 
(SADUC, PCQA) do SESAM. 

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: Marcos Roberto Muffareg - Funasa/MS 
Público Alvo: Governo 

Fonte: SIGPLAN 
 

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

Identificação da Subação 
Denominação: Gestão e Manutenção da Unidade 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado 
% 

Apoiar Administrativamente os 
servidores que atuam na área 
administrativa técnica da 
SUESTAP. 

Servidor 
Beneficiado 

% 100 104,77 104,77% 

Prover administrativamente as 
diversas áreas da SUEST AP 

Unidade 
Apoiada 

% 100 88,68 88,68%   

Fonte: SAEOF/DIADM AP 

Análise Crítica: Os Gastos com diárias para apoio administrativo houve um acréscimo em  
decorrência as inúmeras comissões constituídas ao longo de 2011, todas registradas na revisão 
orçamentária em agosto 2011. 
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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 Aparecida do Amaral – Ministério da 
Saúde 

Responsável: Arionaldo Bonfim Rosendo – 
Ministério da Saúde 

Público Alvo: Governo 
Fonte: Sigplan 
 

Identificação da Ação 
Denominação: 4572 - Capacitações 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: Joselias Ribeiro da Silva 
Unidade Executora: Departamento de Administração (DEADM) 

Fonte: Sigplan 
Identificação da subação 

Denominação: 4572 - Participação de Servidores Públicos Federais em Eventos de Capacitação 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Capacitar servidores públicos 
federais em exercício na Funasa. 

Servidor 
capacitado 

Unid 75 49 65% 

Promover a participação de 100 
servidores Públicos federais em 
exercício na 
FUNASA/SUESTAP em 
eventos de capacitação. 

Nº de 

Participação 
Unid 100 81 81% 

Fonte: SECAP/SEREH 
Análise Crítica: O Decreto nº 7446 de março de 2011, publicado em Edição Oficial da União, que trata da limitação de 
40 diárias anuais por servido, e o Memorando Circular nº 06/CGERH, suspendendo a participação em eventos de 
capacitação fora das Unidades de lotação dos servidores, foi um fator negativo para a realização das capacitações 
ficaram suspensas e depois foram gradualmente liberadas pela Presidência da FUNASA, perante as justificativas por 
nós apresentada. 
 No Amapá existe uma escola de Governo que não tem parceria com a ENAP e nem oferece os cursos constantes no 
Plano Anual de Capacitação desta SUEST. O Estado do Amapá em particular, raramente recebe  cursos ofertados por 
Empresas de Capacitação de outros Estados, o que infelizmente inviabiliza a participação de servidores em eventos no 
Estado. 
Para a contratação de empresas para a realização de turmas fechadas, não temos o número de servidores suficientes para 
fechar uma turma, e assim sendo, nem sempre é viável para as empresas e nem para a SUEST/AP.  
 

Identificação da Ação  
Denominação: 6881 - Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA 
Tipo de Ação: Atividade 
Finalidade: Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização, manutenção e o desenvolvimento do 
sistema de informações em Saúde e dos sistemas internos de gestão da FUNASA, bem como pesquisar e 
incorporar tecnologia de informática para implementação de sistemas e a disseminação de informações necessárias 
às ações de saúde. Definir padrões, diretrizes, normas e procedimentos, contratação de recursos humanos 
específicos, bens e serviços de informática no âmbito da FUNASA e suas Unidades Descentralizadas. 

 



28 
 

Descrição: Desenvolvimento, implementação e manutenção dos Sistemas de atendimento à Saúde Indígena e 
Saneamento Básico para promoção da saúde e gestão da FUNASA. Pesquisar, desenvolver, incorporar e aplicar 
tecnologias de informática e outras que possam ser aplicadas ao ambiente da saúde indígena e de saneamento 
ambiental; estabelecer padrões, diretrizes, normas e procedimentos para captação, transferência, processamento e 
armazenagem de dados e de informações no âmbito da Presidência da FUNASA e suas Unidades 
Descentralizadas; manter e efetuar a guarda do acervo dos dados e informações em saúde e dos sistemas internos 
de gestão institucional; contratar, firmar convênios e programas de cooperação técnica para desenvolvimento, 
prospecção e transferência de tecnologias e metodologias de informação e informática aplicada a Saúde; 
administrar e suportar os meios utilizados para a captação, armazenagem e disponibilização de dados e 
informações dos sistemas mantidos; contratar serviços, produtos e a infra-estrutura de hardware, software, pessoal 
necessário ao desenvolvimento das suas atividades; elaboração de editais de licitação; acompanhamento, 
coordenação e análise de processos licitatórios; planejamento e orçamentação da manutenção operacional da infra-
estrutura de rede de comunicação, de hardware, de software da FUNASA; prospecção, avaliação e implantação de 
novas tecnologias com pesquisa de mercado e consulta a fabricantes; desenvolver ações de modernização no 
âmbito da FUNASA e suas Unidades Descentralizadas; promover a implantação do Programa de Qualidade e 
Desburocratização; promover melhoria continuada dos processos de trabalhos; Implantação de novos modelos de 
Gestão; avaliação de experiências inovadoras na área de modernização e sistemas de informação no âmbito da 
FUNASA e suas Unidades Descentralizadas. 
Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 
Coordenador da Ação: Carlos Frederico Vergne de Carvalho 
Unidade Executora: Departamento de Administração (DEDM) 

 
 

Identificação da subação 
Denominação: 6681 – Modernização e desenvolvimento de Sistema de Informação da FUNASA 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de 
Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Contratação de Empresa 
especializada na Prestação de 
Serviços de Manutenção de Rede 
e suporte Técnico a usuários de 
rede corporativa de computadores 
da SUEST/AP no exercício de 
2011 

Serviços 
Estruturados 

unid 1 0 0% 

Fonte: Semin/DIADMAP 
Análise Crítica:  Esclarecemos que foi realizado o Pregão, conforme processo elaborado em 2011, no inicio de 
janeiro de 2012 seria realizado a Contratação da Empresa habilitada no processo, mas   de acordo com a Política de 
contratação de serviços da Presidência da FUNASA, foram suspenso a contratação de Serviços de TI, ficou decidido 
em reunião de planejamento que as Superintendências teriam que aderir o processo de Contratação centralizado.  
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2.3.1  Resumo da Execução Física das subações realizadas pela SUEST Amapá 

Neste demonstrativo o gestor deverá relacionar as subações das ações orçamentárias constantes da LOA do exercício de referência do relatório que 
tenham sido objeto de sua gestão. O demonstrativo é composto de dez (12) itens de informação conforme se descreve a seguir. 

Função Subfunção Progra
ma Ação Tipo Priori

dade Subação Descrição da Meta Produto Un. 
medida 

Execução Física 
Meta a ser 
realizada 
em 2012 

Meta 
Previs

ta 

Meta 
Realiza

da 
SANEAMENTO AMBIENTAL 

10 512 0122 10GD P 1 

Implantação 
e Melhoria 

dos Sistemas 
Públicos de 

Abastecimen
to de Água 

Analisar 02 projetos de 
implantação e melhoria de 

Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, 
relativo ao pleito de 2010 

Projeto 
analisados 

Unid 02 2 * 

10 512 0122 10GD P 1 

Implantação 
e Melhoria 

dos Sistemas 
Públicos de 

Abastecimen
to de Água 

Analisar 02 projetos de 
implantação e melhoria de 

Sistemas Públicos de 
Abastecimento de Água, 

relativos a exercícios 
anteriores. 

Projeto 
analisados 

Unid 02 2 * 

10 512 0122 10GD P 1 

Implantação 
e Melhoria 

dos Sistemas 
Públicos de 

Abastecimen
to de Água 

Realizar 02 visitas 
preliminares para viabilização 

de obras de implantação e 
melhoria de Sistemas Públicos 

de Abastecimento de Água, 
relativas aos pleitos de 2010. 

Visita 
realizada 

Unid 02 2 * 

10 512 0122 10GD P 1 

Implantação 
e Melhoria 

dos Sistemas 
Públicos de 

Abastecimen
to de Água 

Realizar 02 visitas de 
acompanhamento de obras de 

implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 

Abastecimento de Água de 
2010 

Visita 
realizada 

Unid 02 - * 
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10 512 0122 10GD P 1 

Implantação 
e Melhoria 

dos Sistemas 
Públicos de 

Abastecimen
to de Água 

Realizar 90 visitas de 
acompanhamento de obras de 

implantação e melhoria de 
Sistemas Públicos de 

Abastecimento de Água, 
relativas a exercícios 

anteriores. 

Visita de 
acompanhame
nto realizada 

Unid 90 90 * 

10 512 0122 10GE P 1 

Implantação 
e Melhoria 
de Sistemas 
Públicos de 

Esgotamento 
Sanitário em 
Municípios 

de até 
50.000 

Habitantes 
no Estado do 

Amapá 

Analisar  01 projeto de 
Implantação e Melhoria de 

Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário 

(relativos aos pleitos de 2010) 

Projeto 
Analisado 

Unid 1 1 * 

10 512 0122 10GE P 1 

Implantação 
e Melhoria 
de Sistemas 
Públicos de 

Esgotamento 
Sanitário em 
Municípios 

de até 
50.000 

Habitantes 
no Estado do 

Amapá 

Analisar 05 projetos de 
Implantação e Melhoria de 

Sistemas Públicos de 
Esgotamento Sanitário de 

Exercícios anteriores 

Projeto 
Analisado 

Unid 5 5 * 
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10 512 0122 10GE P 1 

Implantação e 
Melhoria de 

Sistemas Públicos 
de Esgotamento 

Sanitário em 
Municípios de até 
50.000 Habitantes 

no Estado do 
Amapá 

Realizar 40 visitas 
acompanhamento de 

convênios de exercício 
anteriores 

Visita 
Acompanham
ento realizada 

Unid 40 40 * 

10 512 0122 20AG A 3 

Fomento à 
Elaboração de 

Planos Municipais 
de Saneamento 

Básico 

Apoiar tecnicamente 06 
municípios com a 
elaboração Planos 

Municipais de Saneamento 
Básico. 

Municípios 

apoiados 
Unid 6 6 * 

10 512 0122 20AG A 3 

Fomento à 
Elaboração de 

Planos Municipais 
de Saneamento 

Básico 

Analisar 06 planos de 
trabalho e orçamentos 

detalhados relativos aos 
PMSB 

PMSB 
analisados 

Unid 6 6 * 

10 512 0122 20AG A 3 

Fomento à 
Elaboração de 

Planos Municipais 
de Saneamento 

Básico 

Participação em 06 
reuniões dos Comitês de 

Coordenação de 
elaboração do PMSB em 

caráter orientativo. 

Nº de 
Participação  

Unid 6 6 * 

10 512 0122 20AG A 3 

Fomento à 
Elaboração de 

Planos Municipais 
de Saneamento 

Básico 

Analisar 06 diagnósticos 
técnico-participativos dos 

PMSB 

Diagnósticos 
analisados 

Unid 06 - * 

10 512 0122 20AG A 3 

Fomento à 
Elaboração de 

Planos Municipais 
de Saneamento 

Básico 

Elaborar parecer final 
referente aos demais 

produtos contidos no TR. 

Parecer 
elaborado 

Unid 6 - * 

10 512 0122 7652 P 1 Implantação de 
MSD 

Analisar 01 projetos para 
implantação de Melhorias 

Sanitária , relativos a 
Exercício Anteriores  

Projetos 
Analisados 

Unid 1 1 * 
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10 512 0122 7652 P 1 Implantação de 
MSD 

Realizar  visitas 
preliminares de convênios 

de 2011. 

Visita  

Realizada 
Unid 0 0 * 

10 512 0122 7652 P 1 
Implantação de 

MSD 

Realizar visitas de 
acompanhamento de 
convênios de 2011. 

Visita de 
acompanhame

nto   
Realizada 

Unid 0 - * 

10 512 0122 7652 P 1 
Implantação de 

MSD 

Realizar 40 visitas de 
acompanhamento de obras 

de implantação de 
melhorias sanitárias 

domiciliares relativos a 
Exercícios Anteriores. 

Visita 
realizada 

Unid 40 40 * 

10 512 1138 3883 P 1 

Implantação e 
Melhoria de 
Serviços de 
Drenagem e 

Manejo Ambiental 
para Prevenção e 

Controle da Malária  

Analisar 05 projetos de 
implantação e melhoria de 

sistema publico de 
drenagem urbana, relativos 

a exercício anteriores 

Projetos 
Analisados 

Unid 5 5 * 

10 512 1138 3883 P 1 

Implantação e 
Melhoria de 
Serviços de 
Drenagem e 

Manejo Ambiental 
para Prevenção e 

Controle da Malária  

Analisar 05 projetos para 
implantação e melhoria de 

serviços de drenagem e 
manejo ambiental para 
prevenção e controle da 

malária de exercícios 
anteriores 

Projetos 
Analisados 

Unid 5 5 * 

10 512 1138 3883 P 1 

Implantação e 
Melhoria de 
Serviços de 
Drenagem e 

Manejo Ambiental 
para Prevenção e 

Controle da Malária  

Realizar 05 visitas 
preliminares de convênios 

de exercício anteriores. 

Visita  

Realizada 
Unid 05 5 * 
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10 512 1138 3883 P 1 

Implantação e 
Melhoria de 
Serviços de 
Drenagem e 

Manejo 
Ambiental para 

Prevenção e 
Controle da 

Malária  

Realizar  visitas de 
acompanhamento de 
convênios de 2010. 

Visita  de 
acompanhame
nto  Realizada 

Unid 0 - * 

10 512 1138 3883 P 1 

Implantação e 
Melhoria de 
Serviços de 
Drenagem e 

Manejo 
Ambiental para 

Prevenção e 
Controle da 

Malária  

Realizar 40 visitas de 
acompanhamento de obras 
de implantação e melhoria 

de sistemas públicos de 
drenagem urbana, relativos 

a Exercícios Anteriores. 

Visita de 
acompanhame
nto realizada 

Unid 40 40 * 

10 511 1287 7656 P 1 

Implantação, 
Ampliação ou 
Melhoria do 
Serviço de 

Saneamento em 
Áreas Rurais, em 
Áreas Especiais 
(Quilombolas, 

Assentamentos e 
Reservas 

Extrativistas) e 
em localidades 
com população 
inferior a 2.500 
habitantes para 

Prevenção e 
Controle de 

Agravos  

Analisar 01 projetos de 
saneamento ambiental em 

(comunidade remanescente 
de quilombo, assentamento 
da reforma agrária, reserva 
extrativista ou localidades 

rurais com até 2.500 
habitantes) (relativos aos 

pleitos de 2010) 

Projeto 
analisado 

Unid 01 1 * 
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10 511 1287 7656 P 1 

Implantação, 
Ampliação ou 
Melhoria do 
Serviço de 

Saneamento em 
Áreas Rurais, em 
Áreas Especiais 
(Quilombolas, 

Assentamentos e 
Reservas 

Extrativistas) e 
em localidades 
com população 
inferior a 2.500 
habitantes para 

Prevenção e 
Controle de 

Agravos  

Realizar 02 visitas 
preliminares aos projetos 
de saneamento ambiental 

em (comunidade 
remanescente de quilombo, 
assentamento da reforma 

agrária, reserva extrativista 
ou localidades rurais com 

até 2.500 habitantes) 
referentes a exercício 

anteriores. 

Pesquisa 

Realizada 
Unid 2 2 * 

10 511 1287 7656 P 1 

Implantação, 
Ampliação ou 
Melhoria do 
Serviço de 

Saneamento em 
Áreas Rurais, em 
Áreas Especiais 
(Quilombolas, 

Assentamentos e 
Reservas 

Extrativistas) e 
em localidades 
com população 
inferior a 2.500 
habitantes para 

Prevenção e 
Controle de 

Agravos  

Realizar 10 visitas de 
acompanhamento de obras 
de saneamento ambiental 

em (comunidade 
remanescente de quilombo, 
assentamento da reforma 

agrária, reserva extrativista 
ou localidades rurais com 

até 2.500 habitantes) 
referentes a exercício 

anteriores. 

Pesquisa 

Realizada 
Unid 10 10 * 
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10 511 1287 7684 P 1 

Saneamento Básico em 
Aldeias Indígenas para 
Prevenção e Controle 
de Agravos no Estado 

do Amapá 

Beneficiar 04 aldeias 
com sistemas de 

abastecimento de água. 

Comunidade 
beneficiada 

Unid. 04 4 * 

10 511 1287 7684 P 1 

Saneamento Básico em 
Aldeias Indígenas para 
Prevenção e Controle 
de Agravos no Estado 

do Amapá 

Beneficiar 02 aldeias 
com melhorias sanitárias 

domiciliares. 

Comunidade 
beneficiada 

Unid. 2 2 * 

10 511 1287 7684 P 1 

Saneamento Básico em 
Aldeias Indígenas para 
Prevenção e Controle 
de Agravos no Estado 

do Amapá 

Beneficiar 02 aldeias 
com sistemas de 

esgotamento sanitário. 

Aldeia 
beneficiada 

Unid. 2 - * 

10 511 1287 7684 P 1 

Saneamento Básico em 
Aldeias Indígenas para 
Prevenção e Controle 
de Agravos no Estado 

do Amapá 

Elaborar 06 projetos de 
saneamento básico em 

aldeias. 

Projeto 
elaborado 

Unid. 6 6 * 

10 511 1287 7684 P 1 

Saneamento Básico em 
Aldeias Indígenas para 
Prevenção e Controle 
de Agravos no Estado 

do Amapá 

Realizar a contratação de 
elaboração de 06 projetos 
de saneamento básico em 

aldeias. 

Projeto 
elaborado 

Unid. 6 - * 

10 511 1287 7684 P 1 

Saneamento Básico em 
Aldeias Indígenas para 
Prevenção e Controle 
de Agravos no Estado 

do Amapá 

Realizar 30 visitas de 
acompanhamento de 
obras do exercício de 

2011. 

Visita 
realizada 

Unid. 30 - * 

10 511 1287 7684 P 1 

Saneamento Básico em 
Aldeias Indígenas para 
Prevenção e Controle 
de Agravos no Estado 

do Amapá 

Realizar 30 visitas de 
acompanhamento de 
obras do exercício 

anteriores 

Visita 
realizada 

Unid. 30 30 * 
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10 122 1287 2272 P 1 

Gestão e Administração 
do Programa 

Realizar Relatórios de 
Andamento e medição de 

obras dos Convênios e 
TC/PAC 

Relatórios 
Produzidos 

Unid. 83 83 * 

10 122 1287 2272 P 4 

Gestão e Administração 
do Programa 

Realizar Relatórios de 
Andamento e medição de 
obras dos Convênios de 

MSD 2011 

Relatórios 
Produzidos 

Unid. 301 - * 

10 512 8007 10GG P 3 

Implantação e Melhoria 
de Sistemas Públicos de 

Manejo de Resíduos 
Sólidos 

Analisar 04 projetos de 
Implantação e Melhoria de 

Sistemas Públicos de 
manejo de resíduos sólidos 

de exercício anteriores. 

Projeto 
analisado 

Unid 04 4 * 

10 512 8007 10GG P 3 

Implantação e Melhoria 
de Sistemas Públicos de 

Manejo de Resíduos 
Sólidos 

Realizar visitas 
preliminares de convênios 

de 2011. 

Visita  

Realizada 
Unid. 0 - * 

10 512 8007 10GG P 3 

Implantação e Melhoria 
de Sistemas Públicos de 

Manejo de Resíduos 
Sólidos 

Realizar 40 visitas 
acompanhamento de 
convênios de 2011. 

Visita de 
Acompanha

mento 

Realizada 

Unid 40 - * 

10 512 8007 10GG P 3 

Implantação e Melhoria 
de Sistemas Públicos de 

Manejo de Resíduos 
Sólidos 

Realizar 4 visitas técnica 
preliminar ao projeto de 

implantação e melhoria de 
sistema público de manejo 

resíduo sólidos de 
exercício anteriores. 

Visita 
Realizada 

Unid 4 4 * 

SAÚDE E SANEAMENTO AMBIENTAL 

10 512 0122 20AF A 3 
Apoio ao Controle de 

Qualidade da Água para 
o Consumo Humano 

Beneficiar e Município 
com qualificação de 

profissionais envolvidos 
com a manutenção de 
sistemas ou solução  

alternativa de 
Abastecimento de água 

Município 
Beneficiado 

Unid. 5 16 07 
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10 512 0122 20AF A 3 

Apoio ao Controle de 
Qualidade da Água 

para o Consumo 
Humano 

Apoiar 10 Municípios na 
coleta e análise físico-

químicas e 
microbiológicas de 

amostras de água (Port. 
518/2004) 

Município 
Apoiado 

Unid. 10 13 07 

10 512 0122 20AF A 3 

Apoio ao Controle de 
Qualidade da Água 

para o Consumo 
Humano 

Visita 01 Município na 
implantação de 

laboratório de controle 
de qualidade de água 

Visita 
Realizada Unid. 1 01 01 

10 512 0122 20AF A 3 

Apoio ao Controle de 
Qualidade da Água 

para o Consumo 
Humano 

Prestar suporte técnico, 
operacional e laboratorial 

em relação a qualidade 
de água para o consumo 

humano as ações da 
Secretaria de Vigilância 

em Saúde, em 01 
Município 

Suporte 
Técnico 

Realizado 
Unid.  1 01 01 

10 512 0122 20AF A 3 

Apoio ao Controle de 
Qualidade da Água 

para o Consumo 
Humano 

Aquisição de Unidade 
Móvel de Controle de 

Qualidade da Água 

Unidade 
Adquirida 

Unid.  1 01 0 

10 541 0122 6908 A 3 
Fomento à Educação 

em Saúde Voltada para 
Saneamento Ambiental 

Apoiar a implantação 
e/ou implementação de 
ações de educação em 
saúde em municípios 
conveniados com a 

Funasa, contemplados 
com recursos do PAC. 

Município 
apoiado 

Unid 15 5 5 

10 541 0122 6908 A 3 
Fomento à Educação 

em Saúde Voltada para 
Saneamento Ambiental 

Apoiar os municípios na 
implantação/implementa

ção dos Núcleos de 
Educação em Saúde nos 

municípios atendidos 
com recursos da Funasa. 

Município 
apoiado 

Unid 06 6 16 

 
 



38 
 

10 541 0122 6908 A 3 
Fomento à Educação 

em Saúde Voltada para 
Saneamento Ambiental 

Apoiar os municípios 
conveniados com a 

Funasa, para implantação 
e/ou implementação de 
ações de Educação em 
Saúde e Mobilização 
Social nos projetos de 

saneamento 
(Transferencia voluntaria 
de recursos – Convenio) 

período 2006-2010). 

Município 
apoiado 

Unid 11 8 16 

10 541 0122 6908 A 3 
Fomento à Educação 

em Saúde Voltada para 
Saneamento Ambiental 

Sensibilizar e apoiar 
técnicos e gestores 

municipais para 
implantação e/ou 
implementação de 

Educação em Saúde, em 
caráter permanente, nos 
municípios conveniados 

com a Funasa 
contemplados com 
recursos do PAC. 

Visita 
realizada 

Unid 16 5 5 

10 541 0122 6908 A 3 
Fomento à Educação 

em Saúde Voltada para 
Saneamento Ambiental 

Apoiar tecnicamente a 
realização de projetos de 
coleta de reciclagem no 

âmbito do programa 
Resíduos Sólidos 

(catadores) em ações de 
educação em saúde e 
mobilização social. 

Projeto 
apoiado Unid 5 0 0 

10 541 0122 6908 A 3 
Fomento à Educação 

em Saúde Voltada para 
Saneamento Ambiental 

Apoiar os municípios a 
beneficiarem as 

comunidades de áreas 
especiais (quilombolas, 
ribeirinhos, extrativistas 
e assentados) com ações 
de Educação em Saúde e 

Mobilização Social. 

Pesquisa 
Realizada 

Unid 9 4 20 
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10 541 0122 6908 A 3 
Fomento à Educação 

em Saúde Voltada para 
Saneamento Ambiental 

Apoiar tecicamente meio 
dos núcleos Intersetoriais 
de Cooperação Técnica 
(NICT), os municípios 

na elaboração dos Planos 
Municipais de 

Saneamento Básico 
(PMSB) 

Município 
Apoiado 

Unid.  6 3 6 

10 541 0122 6908 A 3 
Fomento à Educação 

em Saúde Voltada para 
Saneamento Ambiental 

Realizar Visitas em 04 
Municípios para apoiar 
na implementação de 

ações educativas 
referente ao programa de 

Educação em Saúde e 
mobilização Social – 

PESMS< nos Convênios 
Celebrados com a 

FUNASA anterior a 
2006 

Visita Realizada Unid.  3 4 9 

10 541 0122 6908 A 3 
Fomento à Educação 

em Saúde Voltada para 
Saneamento Ambiental 

Realizar visita de 
Supervisão para emissão 
de parecer de prestação 

de contas dos Projetos de 
Educação em Saúde e 
Mobilização Social- 

PEMS aos Convênios da 
FUNASA. 

Visita Realizada Unid.  10 4 9 

10 541 0122 6908 A 3 
Gestão do Serviço de 

Saúde Ambiental 

Estruturar o 
funcionamento do 
Serviço de Saúde 

Ambiental 

Serviço 
Estruturado 

Unid 1 1 1 

10 541 0122 6908 A 3 Gestão do Serviço de 
Saúde Ambiental 

Articular com as diversas 
instancias do SUS em 
Consonância com o 

Subsistema Nacional de 
vigilância em Saúde 

Ambiental - SINVSA 

Ações 
Implementadas 

Unid. 10 10 14 
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10 541 0122 6908 A 3 
Gestão do Serviço de 

Saúde Ambiental 

Realizar visitas e apoio a 
vigilância com 

assistência Humanitária a 
apoio laboratorial aos 

Municípios que sofrem 
enchentes 

Visita Realizada Unid. 10 10 14 

10 541 0122 6908 A 3 Gestão do Serviço de 
Saúde Ambiental 

Realizar levantamento de 
indicadores sócio- 

ambientais priorizando 
Municípios com maior 

risco de dengue 

Indicadores 
Levantados 

Unid. 10 10 14 

10 541 0122 6908 A 3 
Gestão do Serviço de 

Saúde Ambiental 

Formar Rede social de 
articulação em assuntos 
de interesse da área da 
Educação em Saúde e 

Saneamento Ambiental 

Ações 
Implementadas 

Unid. 10 10 20 

GESTÃO 

10 122 0750 2000 A 4 
Gestão e Manutenção 

da Unidade 

Apoiar 
administrativamente os 
servidores que atuam na 

área administrativa e 
técnica da SUEST/AP 

Servidor 
Beneficiado 

% 100 104,77 100 

10 122 0750 2000 A 4 
Gestão e Manutenção 

da Unidade 

Prover 
administrativamente as 

diversas áreas da 
SUEST/AP 

Unidade 
Apoiada 

 % 100 88,68 100 

10 128 0016 4572 A 3 

Capacitação de 
Servidores Públicos 

Federais em Processo 
de Qualificação e 

Requalificação 

Capacitar servidores 
públicos federais em 
exercício na Funasa. 

Servidor 
Beneficiado 

Unid. 75 49 95 

10 128 0016 4572 A 3 

Participação de 
Servidores Públicos 

Federais em Eventos de 
Capacitação 

Promover a participação 
de 100 servidores 

Públicos federais em 
exercício na 

Funasa/SUESTAP em 
eventos de capacitação. 

Nº de 

Participação 
Unid. 100 81 120 
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10 128 0016 6681 A 3 

Modernização  e 
Desenvolvimento de 

Sistema de Informação 
da FUNASA. 

Contratação de Empresa 
especializada na 

Prestação de Serviço de 
Manutenção de Rede e 

suporte técnico a usuário 
de rede corporativa de 

computadores da 
SUETAP no exercício  

de 2011. 

Serviços 
Estruturados 

Unid. 1 0 - 

Fonte: PlamSUS 
 

 
· Foi informado pelo chefe do DIESP que ainda não existia metas fechadas para o Planejamento de 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

2.4 Desempenho Orçamentário/Financeiro 
2.4.1 Programação Orçamentária da Despesa 

Quadro A.2.3 - Identificação das Unidades Orçamentárias 

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da UGO 
Fundação Nacional de Saúde 36211 255003 

 

2.4.2  Programação de Despesas Correntes 

Quadro A.2.4 - Programação de Despesas Correntes – “Não se aplica a esta UJ” 
Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 

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

Exercícios Exercícios Exercícios 
2011 2010 2011 2010 2011 2010 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 

PLOA 
LOA 

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares 

Especiais 
Abertos 
Reabertos 

Extraordinários 
Abertos 
Reabertos 

Créditos Cancelados 
Outras Operações 

Total 
Fonte: As operações de programação de despesas são de responsabilidade da Presidência da FUNASA 
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2.4.3 Programação de Despesas de Capital 
Quadro A.2.5 Programação de Despesas Capita l-“Não se aplica a esta UJ” Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos Orçamentários 

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

Exercícios Exercícios Exercícios 
2011 2010 2011 2010 2011 2010 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 

PLOA 
LOA 

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares 

Especiais 
Abertos 
Reabertos 

Extraordinários 
Abertos 
Reabertos 

Créditos Cancelados 
Outras Operações 

Total 
Fonte: As operações de programação de despesas são de responsabilidade da Presidência da FUNASA 
2.4.3.1 – Quadro Resumo da Programação de Despesas 
Quadro A.2.6 - Quadro Resumo da Programação de Despesas - “Não se aplica a esta UJ” 

 
Valores em R$ 1,00 

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

Exercícios Exercícios Exercícios 
2011 2010 2011 2010 2011 2010 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO 

PLOA 
LOA 

C
R

É
D

IT
O

S 

Suplementares 

Especiais 
Abertos 
Reabertos 

Extraordinários 
Abertos 
Reabertos 

Créditos Cancelados 
Outras Operações 

Total 
Fonte: As operações de programação de despesas são de responsabilidade da Presidência da FUNASA 
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2.4.3.2  Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 
Quadro A.2.7 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa Valores em R$ 1,00 

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 

Movimentação 
Interna 

Concedidos      

Recebidos 

36211 09272008901810001 2.510,45 - - 
36211 10122012222720001 - - 151.437,38 
36211 1012275020000001 - - 2.481.049,99 
36211 10122128722720001 - - 12.032,14 
36211 10128001645720001 - - 97.865,76 
36211 10423015087430001 - - 2.651.127,42 
36211 10541012269080001 - - 45.813,39 
36211 10512012220AG 0001 - - 1.482,44 

Movimentação 
Externa 

Concedidos      
Recebidos      

Natureza da Movimentação de Crédito 
UG concedente 
ou recebedora Classificação da ação 

Despesas de Capital 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 
Financeiras 

6 – 
Amortização da 

Dívida 

Movimentação 
Interna 

Concedidos      

 
36211 10511128776560001 100.000,00 - - 
36211 10512012220AF001 276.000,00 - - 

Movimentação 
Externa 

Concedidos      
Recebidos      

Fonte: FUNASA/Presidência 
 

Análise crítica: A movimentação Externa – "não se aplica a UJ” 
 
A gestão financeira é um conjunto de ações e procedimento administrativos que precisa de um planejamento e  que envolve toda uma estrutura 
confiável,  servidores capacitados e instrumentos para que se possa elaborar e desenvolver processos principalmente no que se refere a TI onde se 
encontra a maior dificuldade  em acessar programas  ligadas a elaboração de processos.
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2.4.4 Execução Orçamentária da Despesa 
2.4.4.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ 
2.4.4.1.1 Despesas por Modalidade de Contratação 

Quadro A.2.8 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários da UJ – “Não se aplica a esta UJ” 
R$1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2011 2010 2011 2010 
Modalidade de Licitação    
Convite    
Tomada de Preços    
Concorrência    
Pregão    
Concurso    
Consulta    
Registro de Preços    
Contratações Diretas    
Dispensa    
Inexigibilidade    
Regime de Execução Especial    
Suprimento de Fundos    
Pagamento de Pessoal    
Pagamento em Folha    
Diárias    
Outros     
Análise Critica: “Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da LOA”. 

 
2.4.4.1.2 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa 

Quadro A.2.9 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ - “Não se aplica a esta UJ” 
R$1,00 

Grupos de Despesa 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 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     
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1º elemento de despesa     
2º elemento de despesa     
3º elemento de despesa     
Demais elementos do grupo     

3 – Outras Despesas Correntes     
1º elemento de despesa     
2º elemento de despesa     
3º elemento de despesa     
Demais elementos do grupo     

Análise Critica: “Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da LOA”. 
 

2.4.4.1.3 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa 
Quadro A.2.10 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ  

R$1,00 

Grupos de Despesa 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

4 – Investimentos     
1º elemento de despesa     
2º elemento de despesa     
3º elemento de despesa     
Demais elementos do grupo     

5 – Inversões Financeiras     
Obras e Investimentos 100.000,00 1.168.707,32 100.000,00 - 100.000,00 1.168.707,32 982.425,42 - 
Equip. e Material Permanente 276.000,00 935.978,96 276.000,00 - 276.000,00 935.978,96 774.489,98 - 
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     

 
Análise Critica: A compra de material permanente no exercício de 2011, ficou restrita somente as necessidades essenciais desta Suest, quanto ao 
recebimento de créditos relacionados a obras e investimento não executado, continua sendo a dificuldade de servidor conhecedor nesta área, foram 
realizados projetos mais por falta de conhecimento ligados a ações finalísticas não houve tempo de licitar. 
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2.4.4.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 
2.4.4.3  Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação 
Quadro A.2.11 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2011 2010 2011 2010 
Licitação    

Convite    
Tomada de Preços - - - - 
Concorrência   
Pregão 3.219.333,63 3.460.039,22 3.219.333,63 3.354.656,24 
Concurso    
Consulta    

Contratações Diretas    
Dispensa 628.973,84 426.011,48 628.973,84 411.011,48 
Inexigibilidade 86.477,19 35.189,03 86.405,00 35.189,03 

Regime de Execução Especial    
Suprimento de Fundos    

Pagamento de Pessoal    
Pagamento em Folha    
Diárias 393.023,80 2.136.688,92 393.023,80 2.136.688,92 

Outras (Não se aplica) 902,70 - 902,70 - 
Fonte: FUNASA/Presidência 

 
Análise Critica: Para realização de um trabalho eficaz, precisa-se de Instrumento eficiente, as dificuldades na TI, como acesso a internet, impressão e 
ainda a falta de conhecimento dentro da área, já foram realizada algumas capacitações, mais ainda há dificuldades em realização de licitações.  
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2.4.5 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação 
Quadro A.2.12 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação 

R$1,00 

Grupos de Despesa 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 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     
1º elemento de despesa     
2º elemento de despesa     
3º elemento de despesa     
Outros Beneficiários assistenciais 15.126,98 - 15.126,98 - - - 15.126,98 - 
Diárias 393.023.80 2.007.332,17 393.023.80 2.007.332,77 - - 393.023.80 2.007.332,17 
Material de Consumo 782.311,92 890.331,65 723.352,33 787.454,51 58.959,59 102.877,14 723.352,33 785.168,59 
Passagem e Despesa c / locomoção - 8.500,00 - 8.500,00 - - - 8.500,00 
Outros Serviços Terceiro P.Física 324.902,70 378.356,75 324.902,70 366.356,75 - 12.000,00 324.902,70 366.356,75 
Locação de Mão de Obra 1.571.672,99 1.200.508,83 1.000.963,19 1.113.200,83 570.709,80 87.308,00 1.000.963,19 1.010.103,77 
Outros Serviços Terceiro P.Jurídica 2.309.308,95 1.988.357,73 2.194.877,17 1.988.357,73 - 659.952,71 2.194.805,00 1.988.357,73 
Obrigações Trib. e Contrib. 3.200,00 5.000,00 2.655,33 2.097,79 544,67 2.902,21 2.655,33 2.097,79 
Despesas Exercícios Anteriores 56.613,65 68.350,15 56.613,65 68.350,15 - - 56.613,65 68.350,15 

     Aplicação Direta - - - - - - - - 
Fonte: FUNASA/Presidência 
 

Análise Critica: A gestão financeira é um conjunto de ações e procedimento administrativos que precisa de um planejamento e  que envolve toda uma 
estrutura confiável,  servidores capacitados e instrumentos para que se possa elaborar e desenvolver processos principalmente no que se refere a TI 
onde se encontra a maior dificuldade  em acessar programas  ligadas a elaboração de processos. 
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2.4.6 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação 
Quadro A.2.13 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por 
movimentação Valores em R$ 1,00 

Grupos de Despesa 
Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 
2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

4 - Investimentos     
1º elemento de despesa     
2º elemento de despesa     
3º elemento de despesa     
Demais elementos do grupo     

5 - Inversões Financeiras     
Obras e Investimentos 100.000,00 1.168.707,32 100.000,00 - 100.000,00 1.168.707,32 982.425,42 - 
Equip. e Material Permanente 276.000,00 935.978,96 276.000,00 - 276.000,00 935.978,96 774.489,98 - 
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: FUNASA/Presidência 
 

Análise crítica:  : A compra de material permanente no exercício de 2011, ficou restrita somente as necessidades essenciais desta SUEST, quanto ao 
recebimento de créditos relacionados a obras e investimento não executado, continua sendo a dificuldade de servidor conhecedor nesta área, foram 
realizados projetos mais por falta de conhecimento ligados a ações finalísticas não houve tempo de licitar. 
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2.4.7 - Indicadores Institucionais 
  Indicadores de Saneamento Ambiental 

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

Aferição 

Área 
Responsável 

pelo Indicador 

Resultado 
2011 

Percentual de execução 
física de obras de 

abastecimento de água 
com recursos do PAC 

(*) 
(*) Acumulado - 2007 

a 2009. 
(Parâmetro de 

verificação: Portaria 
544) 

 

Medir a 
execução física 

das obras do 
PAC 

 
 

 
 

 

 
 

11  100= 
68,75% 

16 
 

 
 
 
 
5  100= 31,25% 
16 

 
 

Eficácia 
 
 

 
 

Sigesan e 
Siscon 
Siafi 

 

 
Relatórios do 

Sigesan; 
 

Parecer 
Técnico de 

visita de 
acompanham
ento (Diesp e 

Sensp) 

 
 

Densp 
Depin 
Suest 

 

1 
 

Percentual de 
execução física de 

obras de 
esgotamento 
sanitário com 

recursos do PAC (*) 
(*) Acumulado - 

2007 a 2009. 
(Parâmetro de 

verificação: Portaria 
544) 

Medir a 
execução física 

das obras do 
PAC 

 
 

 

 
 

 

 
 

1   100= 100% 
    1 

Eficácia 
Sigesan e 

Siscon 
Siafi 

Relatórios do 
Sigesan; 

 
Parecer 

Técnico de 
visita de 

acompanham
ento (Diesp e 

Sensp) 
 

Densp 
Depin 
Suest 

 
 

1 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória de 
Cálculo Tipo Fonte Método de 

Aferição 

Área 
Responsável 

pelo Indicador 

Resultado 
2011 

Percentual de aldeias 
com sistema de 

abastecimento de 
água implantado com 
recursos do PAC (*) 

(*) Acumulado – 
2007 a 2009 

OBS.:Será por Core 
– definido em 

reunião com técnicos 
do Densp em 

08.10.09 

Medir o 
percentual de de 

aldeias com 
sistema de 

abastecimento de 
água implantados 
com recursos do 

PAC 

 

- Eficácia 

Planilha 
de 

acompan
hamento 
de obras. 
Visita de 
acompan
hamento 
de obras 

Planilha 
Acompanham
ento de obras  

(Densp) 
E visita de 

acompanham
ento de obras 

(Diesp) 

DENSP 
Suest 

- 

Percentual de aldeias 
com tratamento de 

água implantado com 
recursos do PAC (*) 

(*)Acumulado – 
2007 a 2009) 

Aferir o 
percentual de 
aldeias com 

tratamento de 
água implantado  
com recursos do 

PAC 
 

- Eficácia 

Planilha 
de 

acompan
hamento 
em excel 
visita de 
acompan
hamento 
de obras 

Planilha de 
Acompanham
ento (Densp) 
E visita de 

acompanham
ento de obras 

(Diesp) 

DENSP 
Suest 

- 

Percentual de 
sistemas de 

Abastecimento de 
água, em aldeias, 

com monitoramento 
da qualidade da água 

para consumo 
humano * 

Medir o 
percentual de 
sistemas de 

abastecimento de 
água monitorado 

 

- Eficácia 

Planilha 
de 

acompan
ha-mento 
Progra-

mação de 
acompan
hamento 

 

Planilha 
Acompanham
ento (Densp) 
E visita de 

acompanham
ento (Diesp) 

DENSP 
Suest 

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

Aferição 

Área 
Responsável 

pelo Indicador 

Resultado 
2011 

Percentual de 
comunidades 

remanescentes de 
quilombo com SAA 

implantado com 
recursos do PAC 
(*) Acumulado – 

2007 a 2009 

Verificar o 
percentual de 
comunidades 

remanescentes de 
quilombo com 

SAA implantado 
 

1  100= 100% 
   1 

Eficácia 

Relatório 
Consolid
ado de 

atividade
s  

(Densp) 
Planilha 

de 
acompan
hamento 
(Diesp)/S

ensp) 
Programa

ção do 
PAC 

Planilha 
Acompanham
ento (Densp) 
E visita de 

acompanham
ento 

(Diesp/Sensp) 

DENSP 
Suest 

1 

Percentual de 
domicílios com 

Melhorias Sanitárias 
Domiciliares 

implantadas com 
recursos do PAC 

(RA ajustado) 
(*) Acumulado – 

2007 a 2009 

Verificar o 
percentual de 

domicílios com 
Melhorias 
Sanitárias 

Domiciliares 
implantadas 

 

 
5  100= 100% 

       5 
Eficácia 

Programa
ção do 
PAC 

Sigesan 

Relatório 
gerado do 
Sistema 

 
Programação 

do PAC 

DENSP/Suest 
 

5 
 

Percentual  de 
domicílios com 

Melhoria 
Habitacional para o 
Controle da Doença 
de Chagas realizada 

com recursos do 
PAC 

(*) Acumulado – 
2007 a 2009 

Aferir o 
percentual de 

domicílios com 
Melhoria 

Habitacional 
para o Controle 
da Doença de 

Chagas realizada 

 

- Eficácia 

Programa
ção do 
PAC 

Sigesan 

Relatório 
gerado do 
Sistema 

 
Programação 

do PAC 

DENSP/Suest 
 
 

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

3.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 
 
Quadro A.3.1 - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de 
Créditos ou Recursos 

Valores em R$ 
1,00 

Identificação da Conta Contábil 
Código SIAFI Denominação 

 
 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 
Saldo Final em 

31/12/2010 
Movimento 

Devedor 
Movimento 

Credor 
Saldo Final em 

31/12/2011 

      
Razões e Justificativas: 

 
 

3.2 Análise Crítica 
Não houve ocorrência no período para as Contas Contábeis de códigos 21211.11.00, 21212.11.00, 
21213.11.00, 21215.22.00 e 21219.22.00 no SIAFI. 

 
4. INFORMAÇÕES SOBRE PAGAMENTOS  E CANCELAMENTOS DE RESTOS A 

PAGAR DE EXERCICIO ANTERIORES 
4.1 Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores 
O Quadro 4.1 abaixo contempla o montante de restos a pagar de exercícios anteriores inscritos e 
os respectivos valores cancelados e pagos acumulados até o final do exercício de referência do 
relatório de gestão, bem como o saldo a pagar apurado no dia 31/12/2011, estando divido em duas 
partes: Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados, que contêm a mesma 
estrutura de informação, que se descreve a seguir. 

Quadro A.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 
31/12/2011 

2010 120.382,98 - 120.382,98 - 
2009 1.880,00 - 314.426,10 1.880,00 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

acumulados 
Pagamentos 
acumulados 

Saldo a Pagar em 
31/12/2011 

2011 1.086.003,98   1.086.003,98 
2010 2.969.706,34 - 2.585.033,00 384.672,58 
2009 630.083,32 91.527,79 - 538.555,53 
2008 783.780,13 667,2 30.000,00 753.112,93 
2007 30.104,17 25.515,00 - 4.589,17 

Observações: 
 

Fonte: FUNASA/SUEST/SAEOF/AP 

4.2 – Analise Crítica - Já foram atualizados os valores de restos a pagar não processados por força de 
Decreto Presidencial, os que ficaram inscritos, decorre da maioria de obras e material de consumo que ainda 
dependem de entrega pelo fornecedor ou o direito do fornecedor não foi apurado e reconhecido. 
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5. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS 
5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 
5.1.1 Demonstração da força de trabalho a disposição da unidade jurisdicionada 
Quadro A.5.1 Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12/2011 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 
1 Provimento de cargo efetivo 04 98 0 0 
1.1 Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 
1.2 Servidores de 

Carreira(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 
04 98 

0 0 

1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 04 97 0 0 
1.2.2 Servidor de carreira em exercício 

descentralizado 
0 01* 0 0 

1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório 0 0 0 0 
1.2.4 Servidor requisitado de outros órgãos e esferas 0 0 0 0 
2        Servidores com Contratos Temporários 02 02 02 0 
3  Total de Servidores  (1+2) 06 100 02 0 
Fonte:RH/SUEST Amapá 
* Procuradora a disposição da FUNASA 

5.1.2  Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da unidade jurisdicionada 
Quadro A.5.2 – Situação que reduzem a Força de Trabalho da UJ – SITUAÇÃO EM  
31/12/2011 

Tipologias dos afastamentos 
Quantidade de pessoas 
na situação em 31 de 

dezembro 
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3) 01 

1.1. Exercício de Cargo em Comissão  
1.2. Exercício de Função de Confiança  
1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 01* 

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

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)  
3.1. De oficio, no interesse da Administração  
3.2. A pedido, a critério da Administração  
3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 

cônjuge/companheiro  
3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde  
3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo  

4. Licença remunerada (4.1+4.2)  
4.1. Doença em pessoa da família   
4.2. Capacitação   

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5)  
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro   
5.2. Serviço militar  
5.3. Atividade política  
5.4. Interesses particulares   
5.5. Mandato classista  

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) 94** 
7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 95 
Fonte: SEREH/SUESTAP 
 
Justificativa: * Servidora cedida para AGU, conforme art. 47 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, na forma do 
inciso II do art. 93 da Lei 8112/90.  
                         ** Estes  servidores foram cedidos através do Convenio nº 001/2000, firmado entre a Fundação Nacional de Saúde – 
FUNASA e Secretaria de Saúde do Estado, para atuarem em atividades relacionadas as ações de controle de doenças transmitidas por 
vetores, nos termos do artigo 20 da Lei nº 8270, de 17 de dezembro de 1991.      
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 5.1.3 – Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da unidade 
jurisdicionada 
Quadro A.5.3 – Detalhamento estrutura de Cargos em Comissão e Função Gratificadas da 
UJ - Situação apurada em 31/12/2011. 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções 
gratificadas 

Lotação Ingressos no 
exercício 

Egressos no 
exercício Autorizada Efetiva 

1. Cargos em comissão     
1.1. Cargos Natureza Especial     
1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior 04 03 01 01 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão  03 01 01 
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado - - - - 
1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas - - - - 
1.2.4. Sem vínculo 03 - - - 
1.2.5. Aposentados 01 - - - 

2. Funções gratificadas     
2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão - 14 01 02 
2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado - - - - 
2.3. Servidores de outros órgãos e esferas     

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)  08 20 03 04 
Fonte: SEREH/SUESTAP 

5.1.4 – Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade  
Quadro A.5.4 – Quantidade de servidores da UJ por Faixa Etária- Situação apurada em 
31/12/2011 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 
anos 

De 31 a 40 
anos 

De 41 a 50 
anos 

De 51 a 60 
anos 

Acima de 60 
anos 

1. Provimento de cargo efetivo - - - - - 
1.1. Membros de poder e agentes políticos - - - - - 
1.2. Servidores de Carreira  01 06 69 90 06 
1.3. Servidores com Contratos Temporários - 02 - - - 

2. Provimento de cargo em comissão - - - - - 
2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - 
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior - 01 03 02 01 
2.3. Funções gratificadas - 01 08 04 01 

3. Totais (1+2) 01 10 80 96 08 
Fonte: SEREH/SUESTAP 

    
    

5.1.5 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a escolaridade 
Quadro A.5.5 – Quantidade de Servidores da UJ por nível de escolaridade – Situação 
Apurada em 31/12/2011 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de pessoas por 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  - - - - - - - - - 
1.3. Servidores com Contratos Temporários - - - - - 02 - - - 

2. Provimento de cargo em comissão - - - - - - - - - 
2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - - - - - 
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior - - - - 03 04 - - - 
2.3. Funções gratificadas - - - - 11 03 - - - 

3. Totais (1+2) - - - - 14 09 - - - 
 
LEGENDA 
Nível de Escolaridade 
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 
5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – 
Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

Fonte: RH/SUEST/AP 
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5.2  Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 
5.2.1 Classificação do quadro de servidores inativos da unidade jurisdicionada segundo o regime 
de proventos e de aponsetadoria 
Quadro A.5.6 – Composição do Quadro de Servidores da UJ Inativos – Situação 
Apurada em 31/12/2011 

 

Regime de proventos / Regime de aposentadoria  

Quantidade 

De Servidores 
Aposentados até 31/12 

De Aposentadorias 
iniciadas no exercício de 

referência 
1. Integral 67 2 

1.1 Voluntária 62 1 
1.2 Compulsória - - 
1.3 Invalidez Permanente 05 1 
1.4 Outras - - 

2. Proporcional 10 1 
2.1 Voluntária 02 - 
2.2 Compulsória 06 1 
2.3 Invalidez Permanente 02 - 
2.4 Outras - - 

3. Totais (1+2) 77 3 
Fonte: 

 
5.2.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada 
Quadro A.5.7 – Composição do Quadro de Instituidores de Pensão – Situação 
Apurada em 31/12/2011 

Regime de proventos do servidor instituidor 
Quantidade de Beneficiários de Pensão 

Acumulada até 31/12 
Iniciada no exercício 

de referência 
1. Aposentado   

1.1. Integral   
1.2. Proporcional   

2. Em Atividade   
3. Total (1+2)   
Fonte: 

 
5.3 Composição do Quadro de Estagiários 
Quadro A.5.8  
- Composição do Quadro de Estagiários 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no 

exercício 
(Valores em R$ 

1,00) 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

1. Nível superior Jan Fev Mar 
Ab
r 

Ma
i Jun Jul 

Ag
o Set Out 

No
v Dez 

08 08 10 14 15 13 13 13 13 14 14 13 

122.690,94 

1.1 Área Fim 05 05 06 07 07 06 06 05 06 07 06 04 
1.2 Área Meio 03 03 04 07 08 07 07 08 07 07 08 09 
2. Nível Médio 09 09 09 16 13 15 15 15 14 14 13 13 
2.1 Área Fim 03 03 03 02 00 00 00 00 00 00 00 00 
2.2 Área Meio 06 06 06 14 13 15 15 15 14 14 13 13 

3. Total (1+2) 17 17 19 30 28 28 28 28 27 28 27 26 122.690,94 
Fonte: SECAP/RH/SUEST Amapá 
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5.4 Demonstração dos custos de pessoal da Unidade jurisdicionada 
Quadro A.5.9 - Quadro de custos de Pessoal no exercício de Referência e nos dois Anteriores. 
 

Tipologias/ Exercícios Vencimentos e 
vantagens fixas 

Despesas Variáveis 
Despesas de 
Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais Total Retri-

buições 
Gratifi-
cações Adicionais Indenizações 

Benefícios 
Assistenciais e 

previdenciários 

Demais 
despesas 
variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  
2011 N          
2010 N          
2009 N          

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 

Exercícios 
2011 20.727586,04          
2010 20.570.577,87          
2009 20.359.146,96          

Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios 
2011 157.008,17          
2010 -          
2009 46.048,77          

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 

Exercícios 
2011 -          
2010 326.499,42          
2009 273.068,51          

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercícios 
2011 N          
2010 N          
2009 N          

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 
2011 243.581,80          
2010 220.746,33          
2009 229.010,91          

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 

Exercícios 
2011 60.238,56          
2010 68.798,81          
2009 71.413,01          

Fonte: RH/SUEST/AP 
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5.5 Terceirização de mão de obra empregada pela unidade jurisdicionada 
5.5.1 Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de cargo do órgão 
Quadro A.5.9 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da 
unidade jurisdicionada 

Descrição dos cargos e atividades do plano de cargos do 
órgão em que há ocorrência de servidores terceirizados 

Quantidade no final do 
exercício Ingressos no 

exercício 
Egressos no 

exercício 
2011 2010 2009 

 
  

   

      

  
 

 
  

Análise crítica da situação da terceirização no órgão 
 
 
 
Fonte: 

 
Quadro A.5.10 – Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência da 
realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados 

Nome do empregado terceirizado substituído Cargo que ocupava no órgão 
Data do D.O.U. de 

publicação da dispensa 

 
  

   

   
Fonte: 

 
5.5.2 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para 

realização de concursos públicos para substituição de terceirizados 
 
Quadro A.5.11 – Autorizações para realização de concursos públicos ou provimento 
adicional para substituição de terceirizados 

Nome do órgão autorizado a realizar o concurso ou 
provimento adicional 

Norma ou expediente autorizador, 
do exercício e dos dois anteriores 

Quantidade 
autorizada de 

servidores Número Data 

 
   

    

    
Fonte: 

5.5.3 Informações sobre a contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva 
pela unidade  

Quadro A.5.12- Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva 
Unidade Contratante 
Nome: SUEST-AP/FUNASA 
UG/Gestão: 36211 CNPJ: 26.989.350/0518-88 

Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato 

Áre
a 

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 

004/2009 1 Ordinária CIVAN 07.145.039/000
1-46 25/03/2011 24/03/2012 - - 42 42 - - P 

011/2007* 1 Ordinária Andrade & 
Monteiro 

07.304.842/000
1-86 

*05/09/201
1 

05/03/2012 12 12 - - - - P 

 
Observação: * Foi aditivado em 05/09/2011 
LEGENDA 
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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/SUESTAP 
 

Análise Crítica: 
 

- Contratação de Vigilância Armada, vinculados  aos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 
10/2009, constante do processo nº 25115.019.066/2009-53 e da proposta apresentada pela 
contratada e tem fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 
3931/2001 no Decreto 5.450/2005, Instrução Normativa - MPOG nº 02/2008 Lei Complementar 
nº 123/2006, Decreto nº 6.204 de 05/09/2007 e, subsidiariamente, na Lei nº 8666/1993. 
Assinado o 2º Aditivo até 2012.  
- Contratação de Empresa de Limpeza, aditivado através do processo nº 25115.003.934/2007-11                                                           
 

 

 

5.5.4 Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo 
plano de cargos do órgão 

Quadro A.5.13 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 
Unidade Contratante 
Nome: 
UG/Gestão: CNPJ: 

Informações sobre os contratos 

Ano do 
contrato 

Áre
a 

Nat. 
Identificaç

ão 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 
Observação: Não existe dados para este item 

LEGENDA 
Área: 

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

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

Fonte: 
 
 
                                                           

- 
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5.6 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 
 

 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Tipo 
Memória 

de 
Calculo 

Fonte 
Método 

de 
Aferição 

Área 
Responsável 

pelo 
Indicador 

Resulta
do 2010 

Meta 
2011 

Resulta
do 2011 

Percentual 
de 

servidores 
em 

exercício 
na Funasa 

Conhecer os 
servidores 
que atuam  

na instituição 
 

Eficácia 99  x 100 
 195 

SIAPE SIAPE DIREH/SUEST 41,30% 45,3 50,76 

Fonte: SIAPE 
Análise Crítica: Considerando a Missão Institucional, verifica-se a escassez de servidores para atender a demanda Institucional, nas áreas de 
Engenharia, Saúde Ambiental, Convênios, fiscalização de contratos, assim como na área Administrativa.  
Podemos levar em consideração que o absenteísmo é causado por falta de transporte coletivo, creche, que colabora sobremaneira para este fato.  
No tange a acidente de Trabalho e Doenças Ocupacionais, apesar do índice ser considerado baixo, não dispormos de uma estatística que possamos 
mensurar maiores detalhes. Mesmo assim a SUEST/AP tem se preocupado, não medindo esforços para viabilizar, palestra, reuniões, e até capacitações 
com medidas preventivas. Quanto à rotatividade é mínima, não havendo interesse e motivação para que o servidor tenha esta cultura ou rotina do 
desafio do novo.  
A educação continuada vem sendo trabalhada dentro da Suest/AP através das oportunidades de aprendizado no contexto do trabalho, com a efetiva 
capacitação dos servidores, que a partir de 2009 houve um aumento considerável da participação de servidores em capacitações locais e fora do Estado, 
contribuindo para que o mesmo esteja estimulado e aberto a novas idéias, decisões, habilidades ou comportamentos. 
Ainda não foi possível realizarmos uma pesquisa de clima organizacional para termos indicadores da satisfação e motivação dentro da Suest/AP, mas 
que já está sendo prevista para ocorrer no ano de 2012. 
Quanto a disciplina, observa-se alguns processo de sindicância e administrativo disciplinar, por falta de observação da legislação em vigor. 
No desempenho funcional, ainda não dispomos dos meios necessários, ou seja: prédio próprio e adequado, equipamentos, dentre outros. 
Quanto ao nível salariais é bastante insatisfatório, contribuindo sobremaneira para a baixa auto-estima dos servidores, sem perspectiva de um plano de 
cargos e salários, ou até uma gratificação de incentivo superior. 
Em relação às demandas trabalhistas, os servidores buscam seus direitos junto ao poder judiciário, como por exemplo: majoração do auxilio 
alimentação, insalubridade, Gacen, 3,17%, 84,32%, 28,86%, pss sobre o terço constitucional de férias, auxílio transporte dentre outros. 
 Em resumo podemos afirmar que em geral há falta de pessoal para atender a nova demanda institucional. É evidente a falta de concurso publico para 
suprir a demanda estabelecida pelo governo federal para a FUNASA. 
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6.  INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS 
6.1 Instrumentos de transferências vigentes no exercício  

6.1.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2011 
Quadro A.6.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência (A 
SUEST não faz transferências a outros Órgãos ou Unidade) – “Não se aplica a UJ” 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: 

CNPJ: UG/GESTÃO: 

Informações sobre as transferências 

Modalidade 
Nº do 
instru
mento 

Benef
iciári

o 

Valores Pactuados Valores Repassados Vigência 

Sit 
Global 

Contraparti
da 

No 
exercício 

Acumulad
o até 

exercício Início Fim 
   

          
          

LEGENDA 
   
Modalidade: 

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

 

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

              7 -   Arquivado 
Fonte: 

 
  

6.1.2 Quantidade de instrumentos de transferências celebrados e valores repassados nos 
três últimos exercícios 

Quadro A.6.2 Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios.  (A SUEST não faz 
transferências a outros Órgãos ou Unidade ) - “Não se aplica a UJ” 

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

Modalidade 
Quantidade de instrumentos 
celebrados em cada exercício 

Montante  repassados em cada exercício,  
Independente do ano de celebração do 

Instrumento 
(Valores em R$ 1,00) 

2011 2010 2009 2011 2010 2009 
Convênio       
Contrato de Repasse       
Termo de Parceria       
Termo de Cooperação       
Termo de Compromisso       
Totais       
Fonte: 
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6.1.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no 
exercício de 2012 e seguintes 

Quadro A.6.3 - Resumo dos instrumentos de transferência que vigerão em 2011 e exercícios seguintes 
(A SUEST não faz transferências a outros Órgãos ou Unidade) - “Não se aplica a UJ” 
Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: 
CNPJ: UG/GESTÃO: 

Modalidade 

Qtd.  de 
instrumentos com 
vigência em 2012 e 
seguintes 

Valores (R$ 1,00) 
% do Valor 
global repassado 
até o final do 
exercício de 2011 

Contratados 

Repass
ados 
até 
2011 

Previstos 
para 2012 

Convênio  
Contrato de Repasse  
Termo de Parceria  
Termo de Cooperação  
Termo de Compromisso  
Totais  
Fonte: 
6.2 Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de 
cooperação e contratos de repasse 
Quadro A.6.4. Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela UJ na modalidade 
de convênio e de contratos de repasse.                                                                                           
 

                                                                                                                                                R$ 1,00 
Unidade Concedente 
Nome: Superintendência Estadual da FUNASA do Amapá 
CNPJ: 26.989.350/0518-88 UG/GESTÃO: 255003 

Exercício 
da 
prestação 
de contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 
(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 
Cooperação 

Contratos 
de Repasse 

Contas prestadas 
Quantidade 13 - -  

2011 

Montante 
Repassado (R$) 

12.885747,82 - 
- 

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

-  
- 

2010 

Contas prestadas 
Quantidade 23 - - 
Montante 
Repassado (R$) 

5.846.041,51  - 

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

-  - 

2009 

Contas prestadas 
Quantidade 19 - - 
Montante 
Repassado (R$) 4.490.904,36  - 

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

 - 

Anteriores 
a 2009 

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

Fonte: Convênio/SUEST/Amapá 
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6.2.1 Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de 
repasse 
Quadro A.6.5. Visão Geral da análise das prestações de contas de convênio e de contratos de repasse. 

Valores em R$ 1,00 
Unidade Concedente ou Contratante 
Nome: Fundação Nacional de Saúde – SUEST/AP 
CNPJ:26.989.350/0518-88 UG/GESTÃO: 255003 
Exercício da 
prestação de 
contas 

Quantitativos e montantes repassados 
Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 
Repasse 

2011 

Quantidade de contas prestada 13 - 

Com prazo de 
análise ainda não 
vencido 

Quantidade 
Contas analisadas 13 

- Contas Não 
analisadas 

00 

Montante Repassado 12.885.747,82 - 

Com prazo de 
análise vencido 

Contas 
analisadas 

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

Contas NÃO 
Analisadas 

Quantidade - - 
Montante Repassado 
(R$) - - 

2010 

Quantidade de contas prestadas 23 
 

Contas analisadas 
Quantidade Aprovada 13 - 
Quantidade Reprovada 02 - 
Quantidade de TCE 02 - 

Contas não analisada 
Quantidade 16 - 
Montante Repassado 
(R$) 

5.846.041,15 - 

2009 

Quantidade de contas prestadas 19 
 

Contas analisadas 
Quantidade Aprovada 16 - 
Quantidade Reprovada 03 - 
Quantidade de TCE 03 - 

Contas não analisada 
Quantidade 15 - 
Montante Repassado 
(R$) 

4.490.904,36 - 

Exercício 
Anteriores a 
2009 

Contas NÃO analisadas 
Quantidade - - 
Montante Repassado 
(R$) 

- - 

Fonte: Convênio/SUEST/Amapá 
 
6.3 Análise Crítica Os procedimentos do Convenio da SUEST/Amapá, se deu como: Foi adotado 
medidas de acompanhamento e fiscalização, mediante pareceres técnicos e financeiros quanto a realização 
das visitas in loco, da liberação ou não de recursos. Houve cumprimento dos cronogramas físicos dos 
projetos e visando atribuir controles para minimizar riscos relacionados a aplicação de recursos transferidos 
aos convenentes e ou compromitentes para execução das ações pactuadas. Orientar as convenentes quanto a 
agilização no cumprimento inerentes as documentações exigidas para habilitação. As Prestações de Contas 
são obrigatoriedade das convenentes e o acompanhamento da boa e regular aplicação dos recursos da 
concedente, mas por falta de Recursos Humanos (engenheiro), nem sempre são cumpridos dentro dos 
prazos legais. Quanto a evolução das prestações de Contas referentes as transferências expiradas até 2011, 
esclarecemos que aquelas que já foram liberadas 100% dos valores pactuados, as convenentes que 
apresentaram as prestações de contas foram analisadas pelos setores competentes da FUNASA 
(Convênios/Divisão de Engenharia), e as que não apresentaram foram notificadas a apresentar e em caso de 
não cumprimento foi formalizado processo de Tomada de Contas Especial. No caso de Transferências 
expiradas a FUNASA/PRESIDENCIA, vem analisando caso a caso afim de Tomar providencias legais 
cabíveis, quanto a prorrogação extemporânea a FUNASA gerencial fiscalizadora, dentro do prazo 
regulamentar de execução/ prestação de contas do convênio, ficando assegurado a seus agentes qualificados 
o poder discricionário de orientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções por 
ventura havidas na execução física/financeira de cada Convênio. 
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8.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93  
Quadro A.8.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação  
de entregar a DBR 

Detentores de 
Cargos e Funções 
obrigados a 
entregar a DBR  

Situação em relação às 
exigências da Lei nº 
8.730/93 

Momento da Ocorrência da Obrigação de 
Entregar a DBR 
Posse ou Início 
do exercício de 
Função ou 
Cargo 

Final do 
exercício da 
Função ou 
Cargo 

Final do 
exercício 
financeiro 

Autoridades 
(Incisos I a VI do 
art. 1º da Lei nº 
8.730/93) 

Obrigados a entregar a 
DBR 

- - - 

Entregaram a DBR - - - 
Não cumpriram a 
obrigação 

- - - 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a 
DBR 

- - - 

Entregaram a DBR - - - 
Não cumpriram a 
obrigação 

- - - 

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

Obrigados a entregar a 
DBR 

23  
 

Entregaram a DBR 23   

Não cumpriram a 
obrigação 

-  
 

FONTE: 
 

8.2 Análise Crítica:  
 

A SUEST Amapá mantém arquivo atualizado das DBR pelas pessoas obrigadas pela Lei nº 8.730/93. Portanto 
não existindo pendências por parte de pessoas detentoras de cargo de confiança, através do Setor de Pessoal a 
recepção é feita na hora da investidura do cargo e cobrada e entregue copias do formulário que foram enviadas 
a Receita Federal, depoi disso e feita uma triagem no setor de Cadastro de Pessoal, ficando as DBR na guarda 
do setor de Pessoal diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das informações.  

.   
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9. INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO  DOS SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UJ 
9.1  Estrutura de controles internos da UJ 
Quadro A.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   
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27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em 
todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 

  X   

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

validade e qualidade ao longo do tempo. 
   X  

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas. 

   X  

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu 
desempenho. 

   X  

Considerações gerais: A metodologia usada pela UJ para analisar os quesitos deu-se da seguinte maneira; os itens 
foram analisados pela equipe da Administração da SUEST AP. 

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. 

Fonte: COREGE/SUESTAP 

Análise Crítica: Esta informações foram tabuladas, segundo os integrantes do COREGE, ou seja 
representantes de grupos dos setoriais. 

 
10. INFORMAÇÕES QUANTO A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 
10.1  Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 
Quadro A.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 

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

X     

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

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

X     

Considerações Gerais: A metodologia usada pela UJ para analisar os quesitos deu-se da seguinte maneira; os itens 
foram analisados pela equipe da Administração da SUEST AP, com o apoio da CPL. 
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. 

     

 
11. INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

11.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial 
Quadro A.11.1 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 2010 EXERCÍCIO 2011 

BRASIL 

UF Amapá  
Município de Amapá 03 03 
Município de Calçoene 01 01 
Município de Cutias 01 01 
Município de Laranjal do Jari 01 01 
Município de Ferreira Gomes 01 01 
Município de Macapá 03 03 
Município de Mazagão 02 02 
Município de Oiapoque 02 02 
Município de Pedra Branca do Amapari 01 01 
Município de Santana 01 01 
Município de Porto Grande 03 03 
Município de Tartarugalzinho 02 02 

Subtotal Brasil 21 21 
 



70 
 

EXTERIOR 

PAÍS 1 - - 
  

PAÍS “n” - - 
  

Subtotal Exterior - - 
Total (Brasil + Exterior) 21 21 

Fonte: Patrimônio/SUEST/Amapá 

Análise Crítica: Os Imóveis localizados nos municípios de Cutias, Pedra Branca do Amapari e 
Vila do Maracá em Mazagão continuam sem o cadastramento no SPIUNET e sem os seus RIP’s. 
Com tudo o total de distribuição diferenciada na relação descriminada dos imóveis. O total de 21 
imóveis de responsabilidade da UJ, doze imóveis se encontram em Processo de cessão de uso 
realizados com as Prefeituras Municipais.  Estão sendo utilizados pela SUEST/AP dois imóveis 
localizados no Município de Macapá, sendo  um localizado na Avenida Feliciano Coelho, 489 e 
outro no Complexo de Fazendinha; um imóvel localizado no município de Tartarugalzinho na 
localidade de Tracajatuba e um no Município de Oiapoque na avenida Norberto Penafort, 320. 

Quadro A.11.2 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
QUANTIDADE DE IMÓVEIS 

LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ 
EXERCÍCIO 2010 EXERCÍCIO 2011 

BRASIL 
UF Amapá  

Município de Macapá 02 02 
  

Subtotal Brasil 02 02 

EXTERIOR 

PAÍS 1  
cidade 1 - - 

PAÍS “n”  
cidade 1 - - 

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

Fonte:Patrimônio/SUEST/Amapá 

Quadro A.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 
Avaliação 

Valor 
Reavaliad

o 
Imóvel 

Instala
ções 

255003 0601.00045.500-4 5 4 R$ 2.120,00 01/12/2000 - - - 

 
0601.00040.500-7 5 7 R$ 8.137,00 01/12/2000 - - - 

 
0601.00039.500-1 18 4 R$ 11.082,10 01/12/2000 - - - 

 
0603.00007.500-3 5 3 R$ 20.063,25 01/12/2000 - - - 

 
0611.00002.500-7 5 4 R$ 10.916,10 01/12/2000 - - - 

 
0613.00005.500-0 14 4 R$ 7.367,18 01/12/2000 - - - 

 
0601.00052.500-2 15 3 R$ 136.626,20 01/12/2000 - - - 

 
0601.00038.500-6 15 4 R$ 50.708,72 01/12/2000 - - - 

 
0607.00004.500-0 5 3 R$ 34.315,20 01/12/2000 - - - 

 
0609.00032.500-9 15 4 R$ 17.901,00 01/12/2000 - - - 

 0609.00033.500-6 14 4 R$ 1.300,00 01/12/2000 - - - 

 
0671.00008.500-3 5 4 R$ 10.534,10 01/12/2000 - - - 

 
0671.00007.500-8 14 6 R$ 8.579,61 01/12/2000 - - - 

 
0671.00005.500-7 5 2 R$ 148.928,03 01/12/2000 - - - 

 
0615.00024.500-0 18 7 R$ 30.239,04 01/12/2000 - - - 
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0617.00005.500-2 5 7 R$18.056,24 01/12/2000 - - - 

 
0617.00006.500-8 15 3 R$ 20.292,10 01/12/2000 - - - 

 
0671.00006.500-2 5 3 R$ 35.468,44 01/12/2000 - - - 

Total - - 
Fonte:Patrimônio/SUEST/Amapá 

12. INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI). 
12.1 Gestão de Tecnologia da Informação (TI) 
Quadro A.12.1 – Gestão da Tecnologia da Informação da UJ 

Quesitos a serem avaliados 
Avaliação 

1 2 3 4 5 
Planejamento 

1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como 
um todo. x 

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. x 
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ. x 
Recursos Humanos de TI 
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 2 
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade. x 

  
Segurança da Informação 

   
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente 
com segurança da informação.   

x 

7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída 
mediante documento específico.   

x 

Desenvolvimento e Produção de Sistemas      

8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades 
da UJ.   x   
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. x 

    
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade 
oferecidas aos seus clientes.   

x 
  

11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. x 
    

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI 
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao 
desenvolvimento interno da própria UJ. 0 

12. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os benefícios da 
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.   

x 
  

13. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de 
gestão de contratos de bens e serviços de TI.   x   
14. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente a produtos e 
serviços de TI terceirizados? x 

    
Considerações Gerais: : A metodologia usada pela UJ para analisar os quesitos deu-se da seguinte maneira; os itens 
foram analisados pela equipe da |\informática do DATASUS a disposição da SUEST AP, juntamente com a 
representante do SEMINAP. 
LEGENDA 
Níveis de avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao 
contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao 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 a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da 
UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da 
UJ.      
Fonte: SEMIN/SUEST/Amapá  
* TECNICOS CONTRATADOS PELO DATASUS e colocado a disposição da SUEST AP. 

Análise Crítica: A SUEST não tem estrutura formal de Tecnologia da informação. Esta responsabilidade é de 
Competência da Presidência da FUNASA em fase de levantamento para proceder a licitação centralizada. 
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13. INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO 
Observação: “NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO PERÍODO”. 
13.1 Despesas Com Cartão de Crédito Corporativo 
Quadro A.13.1 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador                              R$1,00 

Código da UG 1  Limite de Utilização da UG  

Portador  CPF 
Valor do Limite 

Individual  
Valor 

Total 
Saque Fatura 

      
      

Total utilizado pela UG     

Código da UG 2: Limite de Utilização da UG: 

      
      

Total utilizado pela UG     
Total utilizado pela UJ     

Fonte: 
Quadro A.13.2 – Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica)                                   R$1,00 

Exercícios 
Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor  Quantidade (b) Valor (a+b) 
2011      
2010      
2009      

Fonte: 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA TRIBUTÁRIA 
14.1 Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ – “Não se aplica a natureza jurídica da UJ” 
Quadro A.14.1 – Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ 

Tributo Legislação 
Natureza da Renúncia 

(LRF, art. 14, § 1º) 
Objetivos 

Socioeconômicos 
Contrapartida 

Exigida 
Prazo de 
Vigência 

Medidas de 
Compensaçã

o 

     
  

     
  

Fonte: 
A SUEST não executa renúncia tributária, pois a gestão orçamentária e financeira é de 
responsabilidade  da competência da Presidência da FUNASA. 
14.2 Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida  - “Não se aplica a natureza jurídica 

da UJ” 
Quadro A.14.2 - Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida 

Valores 
2011 2010 2009 

Estimativa Efetivo Estimativa Efetivo Estimativa Efetivo 
Renúncia       
Contrapartida       
Medidas de 
Compensação       

Fonte: 
14.3 Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoa Jurídica e Física - “Não se aplica 

a natureza jurídica da UJ” 
Quadro A.14.3 - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Físicas 

UF 
2011 2010 2009 

Quantidade 
Valor 

Renunciado 
Quantidade 

Valor 
Renunciado 

Quantidade 
Valor 

Renunciado 
AC 

      
AL 

      
AP 

      
AM 

      
BA 

      
CE 
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DF 
      

ES 
      

GO 
      

MA 
      

MT 
      

MS 
      

MG 
      

PA 
      

PB 
      

PR 
      

PE       
PI       
RJ       
RN       
RS       
RO       
RR       
SC       
SP       
SE       
TO       
S       

Fonte: 
Quadro A.14.4 - Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Jurídicas - “Não se aplica a natureza jurídica da 

UJ” 

UF 
2011 2010 2011 

Quantidade 
Valor 

Renunciado 
Quantidade 

Valor 
Renunciado 

Quantidade 
Valor 

Renunciado 
AC 

      
AL 

      
AP 

      
AM 

      
BA 

      
CE       
DF       
ES       
GO       
MA       
MT       
MS       
MG       
PA       
PB       
PR       
PE 

      
PI 

      
RJ 

      
RN 

      
RS 

      
RO 

      
RR 

      
SC 

      
SP 

      
SE 

      
TO 

      
S       

Fonte: 
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14.4 - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia Tributária - Pessoas Física e Jurídica - 

“Não se aplica a natureza jurídica da UJ” 
Quadro A.14.5 - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Físicas  

UF 
2011 2010 2009 

Quantidade Valor Aplicado Quantidade Valor Aplicado Quantidade 
Valor 

Aplicado 
AC 

      
AL 

      
AP 

      
AM 

      
BA 

      
CE 

      
DF 

      
ES 

      
GO 

      
MA 

      
MT 

      
MS 

      
MG 

      
PA 

      
PB 

      
PR 

      
PE 

      
PI 

      
RJ 

      
RN 

      
RS 

      
RO 

      
RR 

      
SC 

      
SP 

      
SE 

      
TO 

      
S       

Fonte: 
Quadro A.14.6 - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas - “Não se aplica a natureza 

jurídica da UJ” 

UF 
2011 2010 2009 

Quantidade Valor Aplicado Quantidade Valor Aplicado Quantidade 
Valor 

Aplicado 
AC 

      
AL 

      
AP 

      
AM 

      
BA 

      
CE 

      
DF 

      
ES 

      
GO 

      
MA 

      
MT 

      
MS 

      
MG 

      
PA 

      
PB 

      
PR 

      
PE 

      
PI 

      
RJ 
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RN 
      

RS 
      

RO 
      

RR 
      

SC 
      

SP 
      

SE 
      

TO 
      

S       
Fonte: 

14.5 Programas Orçamentários Financiados com Contrapartida de Renúncia de Receita 
Tributária  
Quadro A.14.7 - Aplicação de Recursos da Renúncia de Receita pela própria UJ - “Não se aplica a natureza jurídica 

da UJ” 

Renúncia Programas 
Recursos Renunciados Aplicados  Recursos Orçamentários Liquidados 
2011 2010 2009 2011 2010 2009 

              
                

Fonte: 

14.6 Prestações de Contas de Renúncia de Receitas 
Quadro A.14.8 - Prestações de Contas de Renúncia de Receitas - “Não se aplica a natureza jurídica da UJ” 

Situação 
2011 2010 2009 

Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor 
PC não Apresentadas 

 
  

  
 

PC Aguardando Análise 
 

  
  

 
PC em Análise 

 
  

  
 

PC não Aprovadas 
 

  
  

 
PC Aprovadas 

 
  

  
 

Fonte: 
14.7 Comunicações à RFB 
Quadro A.14.9 - Comunicações à RFB - “Não se aplica a natureza jurídica da UJ” 

Renúncia 

2011 2010 2009 

Comunicações 
Valores 

Indevidamente 
Renunciados 

Comunicações 
Valores 

Indevidamente 
Renunciados 

Comunicações 

Valores 
Indevidame

nte 
Renunciados 

Susp. Canc. Susp. Canc. Susp. Canc. Susp. Canc. Susp. Canc. Susp. 
Can
c. 

             
Fonte: 
14.8 Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas 
Quadro A.14.10 - Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas - “Não se aplica a natureza jurídica da UJ” 

Ano 
Metas Renúncia/PIB(%) Geração de empregos 

Descrição Indicador Prev. Real. Nac. Diretos Indiretos 
2011 

 
 

     
2010 

 
 

     
2009 

 
 

     
  Fonte: 
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14.9 Declaração: 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 

Eu, (gestor responsável pela concessão, pelo acompanhamento e 

fiscalização do benefício tributário), CPF n° _________, (cargo ocupado pelo 

responsável), declaro para os devidos fins, que na concessão e na renovação do 

benefício tributário previsto na(o) (normativo que disciplina a concessão e a fruição 

do benefício fiscal, com o seu número e data de edição), foi verificada a situação de 

regularidade dos beneficiários com relação aos pagamentos dos tributos junto à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 

FGTS - e à Seguridade Social, em consonância com o disposto na Constituição 

Federal, art. 195, § 3º; na Lei n° 9.069/1995, art.60; na Lei n° 8.036/1990, art. 27, 

alínea “c”; e na Lei n° 8.212/1991, art. 47, inciso I, alínea “a”. 

Destaco que os beneficiários abaixo relacionados não cumpriram tais 

dispositivos, razão pela qual as seguintes medidas saneadoras foram adotadas: 

(medidas adotadas para o cumprimento dos normativos acima mencionados). 

 
Brasília, ___ de ____ de 20__. 

 
(Gestor) 
(CPF) 

(Cargo/Unidade Jurisdicionada) 
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14.10 Fiscalizações Realizadas pela RFB 
Quadro A.14.11 - Ações da RFB -“Não se aplica a natureza jurídica da UJ” 

Renúncia Fiscalizações 
Autos de Infração Recolhimento 

Qtd. Empresas Valor (R$) Qtd. Empresas Valor (R$) 
            

TOTAL           
Fonte: 
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15. INFORMAÇÕ2ES SOBRE AS PROVIDENCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS 
DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU. 
15.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício 
Quadro A.15.1 - Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

 
 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 
     

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

  

Descrição da Deliberação: 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

 

Síntese da providência adotada:  

Síntese dos resultados obtidos 

 

Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor 
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15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 
Quadro A.15.2 - Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de atendimento no exercício 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Código SIORG 

  

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 
     

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

  

Descrição da Deliberação: 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

 

Justificativa para o seu não cumprimento: 

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

 
OBS: Não houve recomendações oriundas do TCU de Auditoria Anual de Contas de anos 
anteriores  
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15.3 - RECOMENDAÇÕES DA OCI ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 
QUADRO A.15.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI 

Unidade Jurisdicionada 
Denominação completa: Código SIORG 

 
 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

 
   

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

 
 

Descrição da Recomendação: 

. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

 

Síntese da providência adotada: 

Síntese dos resultados obtidos 

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

OBS: Não houve recomendações oriundas do TCU de Auditoria Anual de Contas de anos 
anteriores  
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15.4 – RECOMENDAÇÕES DO OCI PENDENTE DE ATENDIMENTO AO FINAL DO EXERCÍCIO 
QUADRO A 15.4 – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE 
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Código SIORG 

 
 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

 
   

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

 
 

Descrição da Recomendação: 
       
. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

 

Síntese da providência adotada: 
 
 
 
 

Síntese dos resultados obtidos 

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

 
OBS: Não houve recomendações oriundas do Relatório de Auditoria Anual de Contas de anos 
anteriores  
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16. INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES 
REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO. 

16.1 Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendidas no 
exercício 

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE 
INTERNO OU DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

 

Data do Relatório de 
Auditoria 

 

Item do Relatório de 
Auditoria 

 

Comunicação Expedida/Data  
Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

 

Descrição da Recomendação  

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Síntese das providências adotadas  

Síntese dos resultados obtidos 

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

 
 
16.2 Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria Interna pendentes de 
atendimento 
QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE AUDITORIA 
INTERNA PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 
Identificação do Relatório de 
Auditoria 

Relatório de Demanda Especiais Nº 00190.007167/2009-58 

Item do Relatório de 
Auditoria 

01 de Dezembro de2011 

Comunicação Expedida Memo nº 285/COGED/AUDITORIA  
Nome da unidade interna da 
UJ destinatária da 
recomendação 

GAB/SUESTAP 

Descrição da Recomendação 
Manifestação  acerca das constatações  relacionadas no Relatório de Demanda 
Especiais Nº 00190.007167/2009-58 para possibilitar atendimento conclusivo a 
Controladoria Geral da União 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

DIADM                                                                                                           /SUESTAP 

Justificativas para o não atendimento  

Foi reiterado com prazo até o dia 30/03/2012, esta sendo respondido 
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17. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 
17.2     Declaração do Contador com Ressalva 
Quadro B.17.2 - Declaração do Contador com Ressalva 
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RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 
 

 
 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), órgão executivo do Ministério da Saúde, é 
uma das instituições do Governo Federal responsável em promover a inclusão social por 
meio de ações de saneamento para prevenção e controle de doenças. É também a instituição 
responsável por formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas 
com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, 
conforme artigo 2º do Decreto 7335. As ações de inclusão social, por meio da saúde, são 
realizadas com a prevenção e controle de doenças e agravos ocasionados pela falta ou 
inadequação nas condições de saneamento básico em áreas de interesse especial, como 
assentamentos, remanescentes de quilombos e reservas extrativistas. 

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

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

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

No ano de 2011, a SUEST Amapá, ainda trabalhou com a Saúde Indígena, pois o 
Decreto de Transição deu abertura para cumprir o prazo até 2011, considerando ainda as 
novas mudanças estabelecidas pelo Decreto nº 7.335, de 19.10.2010, e ainda o Decreto 
7.461 de 18.04.2011 que prorroga o prazo de efetivação da transição da gestão do 
Subsistema de Atenção a Saúde Indígena para o Ministério da Saúde. 

Por força do Decreto 7.335/2010 foi incorporada uma nova unidade, trata-se do 
SESAM – Serviço de Saúde Ambiental, cujas subações utiliza-se de programas e ações 
operacionalizadas, anteriormente, apenas pela DIESP. Portanto em 2011, não foram 
apresentadas as subações da área de saúde indígena uma vez que esta não compõe mais a 
missão institucional da FUNASA. No entanto, o  papel da SUEST – AP,  no sentido de 
cumprir  o Decreto 7.446/2011 participou através do  apoio aos Distritos Especiais Indígenas 
– DSEIs, no processo de transição. 
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