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INTRODUÇÃO 

 

 

 O Relatório de Gestão apresentado refere-se ao exercício de 2011 e diz respeito às subações 

de competência da Superintendência Estadual do Pará - Suest-Pa - da Fundação Nacional de Saúde 

- Funasa, órgão vinculado ao Ministério da Saúde.  

 Tem como objetivo prestar contas de suas atividades através da exposição de 24 itens, 

informando que alguns destes itens não se aplicam a esta Unidade Jurisdicionada, conforme segue 

abaixo, os itens são referentes a DN TCU 108/ 201: 

 12. Informações sobre Gestão de Tecnologia da Informação (TI) 

 14. Informação sobre Renúncia Tributária 

 18. Análise crítica das demonstrações contábeis da administração pública direta 

 19. Análise das Demonstrações contábeis  das empresas estatais 

 20. Composição acionária de capital  

 21.  Informações sobre fundo partidário 

 22.  Informações sobre fundos constitucionais 

 23.  Indicadores de empenho das IFES 

 24.  Análise de situação econômico-financeira   

 25.  Remuneração paga aos administradores  

 26.  Contratações de consultores na modalidade “produto” 

 27.  Supervisão de contratos de gestão celebrados com organizações sociais 

 28.  Informações sobre imóveis alienados  em 2010 em consonância com o Plano 

Nacional de Desimobilização 

 29. Informações sobre  contratos de gestão celebrados 

 30. Avaliação de Termos de Parceria celebrados pela UJ 
 

Além destes itens, informa-se que os subitens, abaixo relacionados não se aplicam a Suest-

Pa uma vez que esta não faz transferências a outros Órgãos ou Unidades. 

 6.1. Instrumentos de Transferências Vigentes no exercício; 

    6.1.1 Relação dos instrumentos de transferência vigente no exercício de 2011  

      6.1.2 Quantidade de instrumentos celebrados e valores repassados pela UJ nos três 

últimos exercícios; 

  6.3. Informações sobre o conjunto instrumentos de transferência que vigerão em 

2012 e exercícios seguintes. 

Para elaborar o presente Relatório a Suest-Pa utilizou o Plano Operacional bem como o seu 

monitoramento, realizado através do Sistema de Planejamento, Orçamento e Monitoramento de 

Ações do SUS- Plamsus. Quanto ao aspecto orçamentárias utilizou-se informações do Siafi 

extraídos por setores da Presidência da Funasa e outras apresentadas pela seção de Execução 

Orçamentária e Financeira – Saofi da própria Suest. 

    A Suest- Pa durante o exercício de 2011, teve como as suas principais realizações a execução 

de suas atividades finalísticas, Saneamento Ambiental e Saúde Ambiental, conforme estabelece 

Decreto 7.335 de 19.10.2010. Em relação à Saúde Indígena, a Funasa continuou com a 

responsabilidade de efetivar a transição para o Ministério da Saúde, de acordo com o Decreto 7.461 

de  18.04.2011. A competência da Funasa, através da Suest-Pa foi de apoiar a gestão da saúde 

indígena, apoiando as ações administrativas, conforme se observa na Subação 48283. Continuou 

ainda, através da Diesp, desenvolvendo a subação referente a Saneamento em aldeias indígenas, 

conforme estabelecido em acordo de cooperação junto ao Ministério da Saúde. 
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    O Saneamento Ambiental, em sua área finalística, é executado pela Divisão de Engenharia 

de Saúde Pública/ Diesp da Suest- Pa. Enquanto que a Saúde Ambiental, unidade nova na estrutura, 

é desenvolvida pelo Serviço de Saúde Ambiental desenvolvendo subações relacionadas a Educação 

em Saúde, através da Seção de Educação em Saúde – Saduc e outras relativas ao controle de 

qualidade da água, através de uma unidade informal denominada URCQA, herdado da estrutura 

anterior, que não consta no organograma oficial, vide Organograma da Suest Pará, anexo I.  

    Quanto aos resultados alcançados na área de saneamento ambiental a Suest-Pa conseguiu 

atingir 52,94%, quase 2% a mais que no exercício anterior, das metas estabelecidas nas 17 

subações, tendo superado 41,18% das metas alcançadas, 4% a mais que em 2010.  Em relação à 

Saúde Ambiental o alcance foi maior, 90,48% das metas foram atingidas ou superadas, destas 

47,62% alcançaram resultados superiores a 100%.  

 A gestão da área meio foi desenvolvida pela Suest-Pa no sentido de dar suporte a suas áreas 

finalísticas dando condições físicas e administrativas para que as subações fossem desenvolvidas de 

acordo com o planejado. Além do suporte as demais subações, a Suest operacionalizou duas 

subações uma referente a melhorias no ambiente de trabalho - Subação 48284 e Apoio a Gestão das 

ações de Saúde Indígena, ambas da Ação 2000, do programa 0750 - Apoio Administrativo, da PPA, 

que compõe o Plano Operacional 2011. A Suest -Pa cumpriu o que determina o Decreto 7.461 de 

18.04.2011, ou seja, dar suporte a área de Saúde Indígena através do apoio aos Dsei na execução 

das subações até 31.12.2011. 

 Durante o exercício de 2011 a Suest deu continuidade as melhorias nas instalações do prédio 

da sede da Funasa no Pará, concluindo a construção da Unidade de Controle de Qualidade da Água, 

concluída a licitação para parte da reforma no galpão para acomodação dos veículos oficiais, 

provocada pela limitação na liberação de recursos. Além disso, foi realizada a contratação de 

empresa em Tecnologia da Informação no final do exercício com o objetivo de dar suporte a Suest 

trazendo grande avanço. Através deste contrato está garantido o serviço no ambiente computacional 

da Suest (hardware e software) envolvendo infraestrutura de rede corporativa (física e lógica), 

servidores e estações de trabalho, administração de rede, segurança física e lógica do ambiente 

computacional.  

 A Suest-Pa conseguiu desenvolver suas ações com esforço considerando que se enfrentou 

algumas dificuldades como a falta de pessoal qualificado e comprometido com a missão 

institucional, a mudança em parte da missão institucional, a transferência de várias atribuições do 

nível central em relação aos convênios e o teto orçamentário definido pelo nível central que 

inviabilizou algumas atividades programadas, bem como a edição do Decreto 7.446, de 01.03.2011, 

que limitava o número de diárias. Uma dificuldade que vem se evidenciando é o envelhecimento do 

corpo de servidores, a sua aposentadoria e não substituição deste trabalhador. 

 A Suest-Pa, durante o exercício de 2012, pretende dar continuidade as subações que 

compõem as suas áreas finalísticas: Saneamento Ambiental e Saúde Ambiental, conforme 

orientações estabelecidas pelo nível central, baseando-se na PPA 2012-2015. Em relação a primeira 

verifica-se que haverá a continuidade na realização de  análises, visitas técnicas em relação aos 

projetos do PAC para o presente exercício bem como de exercícios anteriores em relação a sistemas 

de abastecimentos de água de esgotamento sanitário, melhorias sanitárias domiciliares, resíduos 

sólidos e controle e qualidade da água. Será dada continuidade também ao fomento de elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico/PMSB em conjunto com o NICT – Núcleo Intersetorial 

de Cooperação Técnica, composto de 04 membros representando outras unidades como Astec, 

Secon e Sesam.  

 A área de Saúde Ambiental atuará em relação ao controle de qualidade da água, Educação 

em Saúde tanto em relação aos projetos da área de saneamento ambiental quanto em relação ao 

controle de qualidade da água bem como em relação aos PMSB. Por ser uma área recentemente 

implantada a sua gestão tem sido acompanhada.   

 A área de gestão da Suest pretende garantir a capacitação de seus servidores com o objetivo 

de manter ou melhorar o desempenho destes buscando ainda a melhoria da qualidade de vida 

através da implementação do programa de qualidade de vida no trabalho iniciado no exercício de 
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2010. Aliado a isso se propõe dar continuidade a execução das medidas corretivas identificadas no 

laudo ambiental da Suest.  E, iniciar o 2º ciclo de avaliação referente à Avaliação de Desempenho 

Institucional /Individual da Funasa, conforme determina Portaria Funasa 1.744 de 15.09.2010. 

 A reforma predial de toda a instalação da sede está programada para o exercício de 2012, 

dependendo apenas de liberação de recursos para sua execução. 
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1. 1. INFORMAÇÕES SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONDA 

 

1.1.  Identificação da Unidade Jurisdicionada – Relatório de Gestão Individual 
 

 Quadro  I - Identificação da Unidade Jurisdicionada – Relatório de Gestão Individual 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Saúde   Código SIORG: 2207 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

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

Denominação Abreviada: Funasa / Suest - Pará 

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

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Fundação do Poder Executivo 

Principal Atividade: Promoção de Programas de Saúde; Federal, 

Estadual e Municipal. 

Código CNAE – 8412-4/00 

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

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

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

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

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de Criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

Instituída pela Lei n.º 8.029, de 12 de abril de 1990, pelo Decreto n.º 100, de 16 de abril de 1991. 

Missão Institucional alterada pelo Decreto 7.335, de 19.10.2010 que também aprova o Estatuto e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da FUNASA.  

Outras Normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 

Manuais e Publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada  

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI  Nome 

  

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada  

Código SIAFI Nome 

  

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

  

 

 

 

http://www.funasa.gov.br/corepa.gab@funasa.gov.br
mailto:corepa.ascom@funasa.gov.br
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1. 2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E   

 ,+    FINANCEIRA DA UNIDADE 

 

2.1 Responsabilidades institucionais da unidade 

A partir do processo de estruturação e implementação do Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Fundação Nacional de Saúde assumiu, no 

período de 1999 a 2010, a responsabilidade de operacionalização das ações de saúde para os povos 

indígenas, promovendo uma ampla e profunda estruturação institucional para dar conta de tamanho 

desafio. 

No entanto, o exercício de 2010 foi notoriamente marcado por profundas mudanças 

institucionais nessa área, com a publicação do Decreto nº 7.336, de 19 de outubro de 2010, que cria 

a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e transfere a gestão do Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena, competência até então da Funasa, para o Ministério da Saúde. Coube a Funasa, 

assegurar até 31 de dezembro de 2010, todo o apoio administrativo necessário, para que não 

ocorresse prejuízo na execução das ações e dos serviços prestados aos povos indígenas. 

 O Governo Federal considerou prudente estender o apoio administrativo estabelecendo o 

Decreto 7.461 de 18.04.2011, possibilitando a continuidade do apoio a gestão da saúde indígena no 

processo de transição de todo o subsistema de Saúde para a Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(SESAI/MS). Esta ação foi concluída em 31.12.2011, conforme definia o referido Decreto.  

Assim, além desta competência à Funasa foi definido o seu novo papel institucional 

estabelecido no Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de 2010, que aprova o seu Estatuto e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas. Neste Decreto, em seu Anexo 

I, artigo 2º ficou estabelecido que à Funasa compete fomentar soluções de saneamento para 

prevenção e controle de doenças e formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde 

relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde 

Ambiental. 

 A inclusão social continua sendo o foco norteador do processo através de ações que 

objetivam a prevenção e controle de doenças ocasionadas pela ausência ou inadequação de 

saneamento básico em municípios com população de até 50 mil habitantes e áreas de interesse 

especial como assentamentos, remanescentes de quilombos e reservas extrativistas.  

 O Estado do Pará, de acordo com informações do Censo 2010 – IBGE - Primeiros resultados 

em seu Sítio eletrônico, tem uma população de 7.588.078 habitantes, distribuídos por 143 

municípios e a Funasa atua em 78,83%, o que bastante significativo, considerando ainda o volume 

de recursos financeiros investidos no Estado. 

 Como Unidade Descentralizada da Funasa o papel da Superintendência Estadual do Pará – 

Suest Pará - compete “... supervisionar e desenvolver as atividades da FUNASA, nas suas 

respectivas áreas de atuação”. 

A área de Saneamento Ambiental é desenvolvida pela Diesp/ Divisão de Engenharia de Saúde 

Pública que tem por objetivo coordenar, acompanhar, supervisionar e avaliar as suas atividades no 

âmbito da Suest através de, entre outras atividades, apoio técnico a programas e ações de 

saneamento desenvolvidas por órgãos municipais e estaduais; acompanhar e supervisionar obras 

realizadas com transferências de recursos da Funasa. Estas ações ainda atingem tanto comunidades 

indígenas, por período determinado, quanto não-indígenas e quilombolas.  

Para desenvolver suas atividades durante o exercício de 2011 a Funasa estabeleceu a 

Portaria 314, de 14.06.2011 que definia critérios para que o processo seletivo visando repasse de 

recursos para ações de saneamento básico. Estas ações dizem respeito a segunda etapa do Programa 

de Aceleração do Crescimento  - PAC2 do Governo Federal. Os critérios estabelecidos foram:  

atender municípios com população de até 50.000 habitantes (Censo 2010) e de acordo com critérios 

de priorização: Municípios que contam com projetos básicos de engenharia devidamente elaborados 

e com plena condição de viabilização da obra; Municípios que contam com gestão estruturada em 

serviços públicos de saneamento básico com entidade ou órgão especializado e concessão 

regularizada; Complementação de empreendimentos inseridos na primeira fase do Programa de 
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Aceleração do Crescimento - PAC 1; Empreendimentos que promovam a universalização dos 

serviços de abastecimento de água; Municípios com elevado risco de transmissão de doenças 

relacionadas à falta ou inadequação das condições de saneamento, em especial, esquistossomose, 

tracoma e dengue; Municípios com os menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH); 

Municípios com os menores índices de cobertura dos serviços de abastecimento de água; 

Municípios com as maiores taxas de mortalidade infantil (TMI); Municípios inseridos nos Bolsões 

de Pobreza; Municípios que possuam Plano Municipal de Saneamento, elaborado ou em 

elaboração, nos moldes da Lei Nº 11.445/2007;  Municípios com dados atualizados no Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento-SNIS/2009;   

A Funasa, através da Suest-Pa, em 2011 desenvolveu 07 indicadores de desempenho, tais 

como: percentual de execução física de obras de abastecimento de água com recursos do PAC; 

percentual de execução física de obras de esgotamento sanitário com recursos do PAC; percentual 

de aldeias com sistema de abastecimento de água implantado com recursos do PAC; percentual de 

aldeias com tratamento de água implantado com recursos do PAC; percentual de sistemas de 

abastecimento de água, em aldeias, com monitoramento da qualidade da água; Percentual de 

comunidades remanescentes de quilombo com sistema de abastecimento de água implantado com 

recursos do PAC; percentual de domicílios com Melhorias Sanitárias Domiciliares implantadas com 

recursos do PAC  
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2.2 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais  

 

           O exercício de 2011 foi ainda de mudanças, de transição, considerando as alterações na 

estrutura da Funasa, bem como na própria condução do órgão. Até 31.12.2011 a Funasa tinha a 

responsabilidade em garantir apoio à gestão da área de Saúde Indígena, conforme Decreto 7.461 de 

18.04.2011. As ações de assistência a saúde das populações indígenas assistidas não constam no 

Plano Operacional 2011 e não fazem parte deste relatório. 

 Estas subações estão sendo monitoradas pela Suest-Pará diretamente no Plamsus – Sistema 

de Planejamento, Orçamento e Monitoramento das Ações do SUS - desde setembro de 2009, 

trazendo facilidade ao processo de elaboração do Relatório de Gestão. O Plano Operacional 2011 

foi postado em um ambiente virtual interno denominado Fóruns da Funasa - Fórum de 

Planejamento, trata-se de espaço criado para ajudar no compartilhamento de informações, 

conhecimentos, orientações, sugestões e assuntos relevantes às áreas técnicas da Funasa. Podendo 

ser usada como uma ferramenta de comunicação. É um lugar centralizado para disponibilização de 

conteúdo.  

Em relação a um dos pilares da missão da Funasa - Saneamento Ambiental - a Suest Pará 

através de sua Divisão de Engenharia de Saúde Pública, mesmo com dificuldades, tem conseguido 

avançar através de atividades imprescindíveis ao processo de aprovação de projetos, que são, além 

da própria análise em si, de visitas técnicas e após aprovação e liberação de recurso visitas de 

acompanhamento e elaboração de parecer. Além destas atividades a Diesp, por força da Portaria 

314, de 14.06.2011, tem realizado entrevistas técnicas buscando esclarecer aspectos técnicos dos 

projetos apresentados. Para desenvolver estas atividades é necessário dispor de recursos financeiros 

consideráveis para custear locomoção e estadia dos técnicos e pessoal de apoio. Estes são projetos 

referentes ao PAC 2 – Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal – as atividades 

referentes a estes projetos tiveram a prioridade exigida pelo programa de governo. 

 Durante o ano de 2011 houve problemas em relação a viagens, considerando a aplicação do 

Decreto 7.446, de 01.03.2011, que limitava o número de diárias. Em que pese tais aspectos o Diesp 

conseguiu atingir 52,94% das metas definidas.  O Saneamento Ambiental foi desenvolvido através 

de 04 programas que fazem parte desta área, como: 0122 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto,  

1287 – Saneamento Rural, 1138 – Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial e 

8007 – Resíduos Sólidos. Estes programas estão distribuídos em 17 subações e 34 metas, no nível 

da Suest.  De forma específica, foi através desta área que 113 projetos/convênios foram analisados, 

aprovados e acompanhados. Uma situação um tanto quanto difícil se considerarmos o número de 

profissionais que a Suest dispõe.  

Ainda em relação à área de Saneamento Ambiental observa-se que uma subação 

desenvolvida em exercícios anteriores – Divulgação Permanente de imagem Institucional da Funasa 

nas Ações de Saneamento e Saúde Indígena, vinculado a ação 4641 - Publicidade de Utilidade 

Publica, do Programa 1287 – Saneamento Rural foi desenvolvido pela Suest-Pa, através de 05 

metas, no entanto, não houve custos. Esta subação era de responsabilidade da Assessoria de 

Comunicação, considerando que esta não consta em nosso organograma, as atividades ligadas à 

comunicação continuaram a ser desenvolvidas pela Astec – Assessoria Técnica, vinculada ao 

Gabinete da Superintendência. Desta forma 80% das metas foram alcançadas.  

 Quanto a Saúde Ambiental, esta vertente da missão institucional é nova e está sendo 

construída pelo órgão. Mas, algumas subações já vinham sendo executadas pela Diesp e pela 

Equipe de Educação em Saúde. A Funasa compete planejar, coordenar, supervisionar e monitorar a 

execução das atividades relativas à formulação e implementação de ações de promoção e proteção à 

saúde ambiental, em consonância com a política do Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde 

Ambiental; controle da qualidade de água para consumo humano proveniente de sistemas de 

abastecimento público, conforme critérios e parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde; e 

apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde ambiental. Esta área fez parte do 

Programa 0122 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto, distribuído em 04 subações e 21 metas. 
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 O fator recursos humanos continua sendo um aspecto delicado no processo de execução das 

subações. Em relação ao saneamento ambiental a situação melhorou, houve investimento nesta área. 

Mas, a situação ainda é precária considerando os convênios passivos, que necessariamente, 

precisam de acompanhamento técnico e principalmente por questão de análise de prestação de 

contas. A Suest – Pará conta um número razoável de técnicos na área de engenharia, no entanto 

ainda não é o suficiente para fazer o enfrentamento as ações em execução, haja vista que a Funasa 

faz transferência de recursos para quase todos os municípios e quando a transferência não é feita 

diretamente com o município é realizada com o Estado. Este apoio atinge cerca de 70,83% dos 

municípios paraenses. 

Além das duas áreas finalísticas apresentadas anteriormente, temos a área de Gestão na qual 

foram propostas subações com o objetivo de garantir um melhor atendimento aos direitos da força 

de trabalho da Suest–Pará e, consequentemente, melhorar o seu desempenho profissional. Para 

desenvolver as subações propostas a Suest contou com 469 servidores durante o exercício de 2011. 

Além deste aspecto foi desenvolvida subação quanto ao apoio a gestão da saúde indígena até 

31.12.2011, conforme determinou o Decreto 7.461 de 18.04.2011. 
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2.3 Subações sob a responsabilidade da Suest Pará 

 

2.3.1. Identificação das Subações por área 

 

2.3.1.1.  Identificação das Subações da área de Saneamento Ambiental 

 
Quadro III - Identificação  do Programa, Ação e Subação - Área de Saneamento Ambiental 

Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 0122 Denominação: Serviços Urbanos de Água e Esgoto 

Tipo do Programa: Finalístico 

Objetivo Geral: Ampliar o acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, 

com vistas à universalização. 

Objetivos Específicos: Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. 

Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski - Ministério das 

Cidades 
Responsável: Ruy Gomide Barreira – Funasa  

Público Alvo: População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em 

periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte. 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da Ação  

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

Tipo de Ação: Atividade 

Finalidade: Apoiar técnica e financeiramente os responsáveis pela operação de sistema ou solução alternativa de 

abastecimento de água visando à melhoria dos procedimentos de controle da qualidade da água e o atendimento dos 

padrões de potabilidade estabelecidos na legislação vigente. Proporcionar o financiamento da implantação de unidades 

de fluoretação da água. 

Descrição: Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos envolvidos com a operação e manutenção de sistema 

ou solução alternativa de abastecimento de água; financiamento para aparelhamento e implantação de unidades 

laboratoriais e outras instalações destinadas ao controle da qualidade da água para consumo humano; desenvolvimento 

de ações de vigilância e controle de qualidade da água em áreas indígenas. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Vilma Ramos Feitosa 

Unidade Executora: Departamento de Saúde Ambiental (DESAM) 

Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: Subação 47587 – Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programado 

% 

Analisar 05 projetos de implantação e melhoria 

de Sistemas Públicos referente ao Controle da 

Qualidade da Água para Consumo Humano, 

relativos a exercícios anteriores 

Projeto 

Analisado  
Unidade 05 02 40 

Realizar 05 visitas preliminares aos projetos de 

implantação e melhorias de sistemas públicos 

referente ao Controle da Qualidade da Água 

para Consumo Humano, relativas a exercícios 

anteriores. 

Visita 

técnica 

preliminar 

realizada  

Unidade 05 05 100 

Realizar 04 visitas de acompanhamento de 

obras de implantação e melhorias de sistemas 

públicos referente ao Controle da Qualidade da 

Água para Consumo Humano, relativas a 

exercícios anteriores. 

Visita de 

Acompan

hamento 

de 

exercícios 

anteriores 

realizada 

Unidade 04 04 100 

Fonte: Plano Operacional da Suest  Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 



 15  

 

Análise Critica: Não houve grandes dificuldades em cumprir as metas desta subação, 66,67% 

foram alcançadas, apenas 01 não conseguiu êxito em decorrência dos convenentes não terem 

apresentado às pendências necessárias a aprovação dos projetos impedindo o alcance da meta 02.  
 

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) 

Fonte: Sigplan 
 

Identificação da subação 

Denominação: Subação 47643 - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em 

Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento 

Econômico (RIDE). 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programad

o % 

Analisar 40 projetos de implantação 

e melhoria sistemas públicos de 

abastecimento de água, relativos a 

exercícios anteriores 

Projeto Analisado Unidade 40 11 27,5 

Realizar 36 visitas de 

acompanhamento de obras de 

implantação e melhoria de sistemas 

públicos de abastecimento de água, 

relativos a exercícios anteriores 

Visita técnica de 

acompanhamento 

realizada 

Unidade 36 44 122,22 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011// Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Crítica: Das duas metas que compõem esta subação apenas uma foi alcançada e superada, 

novamente a subação foi comprometida pela não apresentação de pendências necessárias a aprovação 

dos projetos. 
 

Identificação da subação 

Denominação: Subação 47585 – Construção de Poços Tubulares de Abastecimento Público de Água –Execução Direta 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programado 

% 

Construir 50 poços tubulares 

 

Poços construídos 

 

Unidade 22 55 250 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Critica: Esta subação teve sua única meta alcança e superada em decorrência de um 

processo de parceria estabelecido junto aos municípios onde as operações foram desenvolvidas. Em 

2010 esta subação alcançou apenas 50% da meta estabelecida, provocada  exatamente pela falta da 

citada parceria. 
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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; 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 tem por objetivo elaborar, 

aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e 

divulgação de políticas públicas; etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações 

sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias a 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 

 

Identificação da subação 

Denominação: Subação 47566 – Elaboração de Projetos de Implantação e Melhoria de Sistemas de Abastecimento de 

Água  - PAC2 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programado 

% 

Realizar visita local para definição 

de contratação de projetos 

 

Visita realizada 

 

Unidade 20 20 100 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Critica: A subação foi inserida por necessidade de priorizar as ações referentes ao PAC2 

do Governo Federal. Todas as visitas previstas foram realizadas. Mesmo enfrentando dificuldades 

quanto às diárias, houve esforço da Suest-Pa no sentido de realizar esta meta. 

 
 

Identificação da subação 

Denominação: Subação 47663 – Apoio ao Processo de Seleção PAC2 referente a Sistemas Públicos de Abastecimento 

de Água. 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programado 

% 

Realizar visita técnica preliminar de 

validação das informações prestadas 

na carta consulta. 

 

Visita realizada 

 

Unidade 31 31 100 

Realizar entrevistas com municípios 

pré-selecionados para realização de 

obras. 

Entrevista 

realizada 
Unidade 31 31 100 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Critica: A subação inserida no exercício 2011 por necessidade de priorizar as ações 

referentes ao PAC2 do Governo Federal. As duas metas foram realizadas na integra. 
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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) 

Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: Subação 47567 – Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios 

de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico 

(RIDE). 

Descrição da Meta Produto 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programado 

% 

Analisar 05 projetos de 

implantação e melhoria de 

sistemas públicos de esgotamento 

sanitário, relativos a exercícios 

anteriores 

Projeto Analisado Unidade 05 03 60 

Realizar 13 visitas de 

acompanhamento de obras de 

implantação e melhoria dos 

sistemas públicos de esgotamento 

sanitário, relativos a exercícios 

anteriores 

Visita técnica de 

acompanhamento 

realizada 

Unidade 13 07 53,85 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Critica: Aqui não houve alcance de metas, em decorrência da priorização de atividades 

voltadas para o PAC2, à limitação na utilização das diárias e a não apresentação das pendências 

necessárias a aprovação dos projetos. 

 

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; 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 tem por objetivo elaborar, 

aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e 

divulgação de políticas públicas; etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações 

sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias a 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: Subação 47568 – Elaboração de Projetos de Implantação e Melhoria de Sistemas de  Esgotamento 

Sanitário  - PAC2 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programado 

% 

Realizar visita local para definição 

de contratação de projetos 

 

Visita realizada 

 

Unidade 10 10 100 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 
 

Análise Critica: A subação foi inserida por necessidade de priorizar as ações referentes ao PAC2 

do Governo Federal. Todas as visitas previstas foram realizadas. 

 

Identificação da subação 

Denominação: Subação 47586 – Apoio ao Processo de Seleção PAC2 referente a Implantação e Melhoria de Sistemas de  

Esgoto Sanitário. 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programado 

% 

Realizar visita técnica preliminar de 

validação das informações prestadas 

na carta consulta. 

 

Visita realizada 

 

Unidade 08 08 100 

Realizar entrevistas com municípios 

pré-selecionados para realização de 

obras. 

Entrevista 

realizada 
Unidade 08 08 100 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Critica: A subação inserida no exercício 2011 por necessidade de priorizar as ações 

referentes ao PAC2 do Governo Federal. As duas metas foram realizadas na integra. 

 

 

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: Subação 47588 – Fomento à elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programado 

% 

Apoiar tecnicamente 10 municípios 

com a elaboração de Planos 

Municipais de Saneamento Básico 

Município 

Apoiado 
Unidade 10 10 100 

Analisar 100% planos de trabalho e 

orçamentos detalhados relativos ao 

PMSB 

Plano de 

Trabalho e 

orçamento 

detalhado 

analisado 

% 100 90 90 

Participar em 07 reuniões dos Comitês 

de Coordenação de elaboração do 

PMSB em caráter orientativo 

Participação em 

reunião 
Unidade 07 07 100 

Analisar 03 diagnósticos técnico-

participativos dos PMSB 

Diagnóstico 

analisado 
Unidade 03 00 00 

Elaborar parecer final referente aos 

demais produtos contidos no TR 
Parecer elaborado Unidade 03 00 00 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Crítica: Nesta subação apenas 40% das metas estabelecidas foram alcançadas. Em relação a 

meta 2, todos os projetos foram analisados mas apenas 01 não foi aprovado, por conta disso o técnico 

da área julgou que a meta não foi alcançada. Quanto as metas 4 e 5  ainda não foram alcançadas 

considerando que com a aprovação dos projetos em 2011 ainda não houve tempo hábil para 

desenvolver as estas metas. 

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 a 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 Antonio da Mota Ribeiro 

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

Fonte: Sigplan 

 
Identificação da subação 

Denominação: Subação 47664– 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 05 projetos de implantação de 

melhorias sanitárias domiciliares, 

relativos a exercícios anteriores 

Projeto 

Analisado 
Unidade 05 04 80 

Realizar 16 visitas de acompanhamento 

de obras de implantação de melhorias 

sanitárias domiciliares 

Visita técnica 

de 

acompanhamen

Unidade 16 33 206,25 
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to realizada 
Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

Análise Crítica – Apenas 01 meta foi alcançada, a meta não alcançada ocorreu em decorrência da 

falta de apresentação das pendências referentes a 01 dos projetos cuja análise não pode ser concluída. 
 

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; 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 tem por objetivo elaborar, 

aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e 

divulgação de políticas públicas; etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de informações 

sobre políticas públicas e demais atividades-meio necessárias a 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 

 

Identificação da subação 

Denominação: Subação 47665 – Apoio ao Processo de Seleção do PAC2 referente à Implantação e Melhoria Sanitárias 

Domiciliares 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programado 

% 

Realizar visita técnica preliminar de 

validação das informações prestadas 

na carta consulta. 

 

Visita realizada 

 

Unidade 65 65 100 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Critica: A subação inserida no exercício 2011 por necessidade de priorizar as ações 

referentes ao PAC2 do Governo Federal. A meta foi realizada na integra. 

   

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 /MS 

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

erosão marinha. 
Fonte: Sigplan 

 

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. 
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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: Subação 47625 - Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para a 

Prevenção e Controle da Malária 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Analisar 01 projeto de implantação e 

melhoria de sistemas públicos de 

drenagem urbana, relativos a exercícios 

anteriores 

Projeto 

Analisado 
Unidade 01 00 00 

Realizar 03 visitas de acompanhamento 

de obras de implantação e melhoria de 

sistemas públicos de drenagem urbana, 

relativos a exercícios anteriores 

Visita técnica 

de 

acompanhame

nto realizada 

Unidade 03 02 66,67 

        Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Crítica: Nenhuma das metas foi alcançada, pois ficaram comprometidas por conta do 

limite de diárias, e a grande demanda referente aos projetos do PAC 2. A meta 1, especificamente, 

ficou prejudicada por conta da não apresentação das pendências, pelos convenentes, impedindo a 

aprovação do pleito.  

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. 
Fonte: Sigplan 

  

Identificação da Ação  

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

em Escolas". 

Tipo de Ação: Projeto 

Finalidade: Promover a melhoria das condições de saúde dos alunos, reduzir evasão escolar e elevar a capacidade de 

ensino e aprendizagem por meio da melhoria das condições sanitárias das escolas públicas rurais em municípios 

selecionados. 

Descrição: Implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água mediante estudo hidrológico local e 

instalação de poço tubular (poços, cisternas, cacimbões, dentre outros); pequenas adutoras; dessalinizadores, quando 

necessário; caixas d'água; banheiros com dois gabinetes e um lavatório; cozinha e chafariz para atender as comunidades 

vizinhas, bem como capacitação de alunos, corpo docente e membros da comunidade local no uso e gestão da água. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: José Raimundo Machado dos Santos 

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

Identificação da subação 

Denominação: Subação 47589 – Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais – 

Saneamento em Escolas 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Analisar 07 projetos de implantação e 

melhoria de saneamento em escolas 

públicas, relativos a exercícios anteriores 

Projeto 

Analisado  Unidade 07 04 57,14 

Realizar 07 visitas técnicas preliminares 

aos projetos de implantação e melhoria 

de saneamento em escolas públicas, 

relativos aos exercícios anteriores 

Visita 

técnica de 

acompanha

mento 

realizada  

Unidade 07 04 57,14 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Crítica: As metas não foram alcançadas em decorrência do limite de diárias, grande 

demanda referente aos projetos do PAC 2 e a não apresentação de pendências por parte das 

convenentes.  

 
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 Antônio da Motta Ribeiro 

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

Fonte: Sigplan 

 

 

 

Identificação da subação 

Denominação: Subação 47666– Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em 

Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 

Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos.  

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Analisar 41 projetos de saneamento ambiental 

em (comunidade remanescente de quilombo, 

assentamento da reforma agrária, reserva 

extrativista ou localidades rurais com até 

2.500 habitantes) referentes a exercícios 

anteriores 

Projeto 

Analisado 
Unidade 07 00 00 

Realizar 07 visitas preliminares aos projetos 

de saneamento ambiental em (comunidade 

remanescente de quilombo, assentamento da 

reforma agrária, reserva extrativista ou 

Visita 

técnica 

preliminar 

realizada 

Unidade 07 01 14,29 
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localidades rurais com até 2.500 habitantes) 

relativos ao pleito 2010 

Realizar 07 visitas de acompanhamento de 

obras de saneamento ambiental em 

(comunidade remanescente de quilombo, 

assentamento da reforma agrária, reserva 

extrativista ou localidades rurais com até 

2.500 habitantes) relativos a exercícios 

anteriores 

Visita 

técnica de 

acompanha

mento 

realizada 

Unidade 07 01 14,29 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Crítica: Esta subação não apresentou êxito em nenhuma de suas metas, provocado pela 

grande demanda de atividades referentes ao PAC 2, a limitação na utilização de diárias e ainda a má 

qualidade dos projetos apresentados, há sempre pendências que não são consideradas pelos 

convenentes.   

 

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 porte, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas. 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da Ação  

Denominação: 10GG - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 

50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE). 

Tipo de Ação: Projeto 

Finalidade: Apoiar, técnica e financeiramente, os estados e municípios na implantação, ampliação ou melhoria dos 

sistemas de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos para prevenção e controle de agravos nas áreas mais 

carentes do país e com população inferior a 50.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência 

da dengue. 

Descrição: A ação de implantação e ampliação dos sistemas de limpeza pública, acondicionamento, coleta, disposição final 

e tratamento de resíduos sólidos urbanos contempla intervenções que visam contribuir para a universalização dos serviços 

de coleta, limpeza pública, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos nas áreas mais carentes do país e com 

população inferior a 30.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência da dengue, e será 

implementada por intermédio das modalidades relacionadas a seguir: a) acondicionamento, coleta e transporte; implantação 

de sistema de coleta convencional e/ou seletiva, incluindo a aquisição de veículos, material e equipamentos para  

acondicionamento (cestas e contenedores para Postos de Entrega Voluntária - PEV e Locais de Entrega Voluntária - LEV 

instalados em logradouros públicos); b) unidades de disposição final - aterros sanitários ou de rejeitos. É passível de apoio 

financeiro toda a infra-estrutura para implantar aterros sanitários, incluindo: acesso; proteção adequada da área (cercamento 

e barreira vegetal); edificações de controle e apoio (balança, escritório, oficina de reparos, etc.), drenagem pluvial de 

chorume e de gases, impermeabilização de base, tratamento do chorume e equipamentos para operação. c) unidades de 

tratamento - triagem e/ou compostagem. É passível de apoio financeiro toda a infra-estrutura de implantação de unidades de 

tratamento de resíduos, bem como galpão para separação de resíduos destinados a catadores, incluindo obras civis, 

materiais e equipamentos; pátio de compostagem; balança; aterro de rejeitos e equipamentos para a operacionalização da 

unidade de tratamento. d) erradicação de "lixões" e recuperação das áreas degradadas. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: José Antônio da Motta Ribeiro 

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

Fonte: Sigplan 
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Identificação da subação 

Denominação: Subação 39496 - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos  

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Analisar 01 projeto de implantação e 

melhoria de sistemas públicos de manejo 

de resíduos sólidos, de exercícios 

anteriores 

Projeto 

Analisado 
Unidade 01 01 100 

Realizar 01 visita técnica preliminar ao 

projeto de implantação e melhoria de 

sistema público de manejo de resíduos 

sólidos de exercícios anteriores 

Visita 

técnica 

preliminar 

realizada  

Unidade 01 01 100 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Crítica: Esta subação foi cumprida na integra. 

 

Identificação da Ação  

Denominação: 20AM – Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais 

Tipo de Ação: Atividade 

Finalidade: Aumentar a produtividade do processo de coleta e reciclagem de materiais acompanhados do desenvolvimento 

de atividades educativas, informativas e de comunicação, visando à mobilização dos catadores para a prevenção e controle 

de doenças e agravos, ocasionados pelas condições de trabalho a que estes estão submetidos. 

Descrição: A Ação de Apoio a Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de materiais 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 será implementada por intermédio das modalidades abaixo relacionadas: 

a) Implantação, ampliação ou melhoria de Unidades Básicas de materiais Recicláveis, assistência técnica, aquisição de 

máquinas, equipamentos e insumos e desenvolvimento institucional; 

b) Assessoramento tecnicamente aos representantes de empresas públicas, fundações ou organizações não governamentais  

na elaboração , execução, acompanhamento e supervisão de projetos, programas e atividades educativas de caráter 

permanente.  

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional da Saúde 

Coordenador da Ação: José Antônio da Motta Ribeiro 

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

Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: Subação 47703 - Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Analisar 01 projeto de implementação de 

Coleta e Reciclagem de Materiais sólidos 

de exercícios anteriores 

Projeto 

Analisado 
Unidade 01 01 100 

Realizar 01 visita técnica preliminar ao 

projeto de implementação de Coleta e 

Reciclagem de Materiais sólidos de 

exercícios anteriores 

Visita 

técnica 

preliminar 

realizada  

Unidade 01 01 100 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

Análise Crítica: Esta subação foi cumprida na integra. 
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Subação em transição para a Sesai  

Identificação da subação 

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

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programado 

% 

Beneficiar 15 aldeias com sistemas de 

abastecimento de água 

Aldeia 

beneficiada  
Unidade 15 06 40 

Beneficiar 04 aldeias com melhorias 

sanitárias domiciliares 

Aldeia 

Beneficiada  
Unidade 04 02 50 

Elaborar 19 projetos de saneamento 

básico em aldeias 

Projeto elaborado  
Unidade 19 19 100 

Realizar 14 visitas de acompanhamento 

de obras de exercícios anteriores 

Visita técnica de 

acompanhamento 

realizada  

Unidade 14 19 135,71 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011// Monitoramento do Plano Operacional 2011- Subação não lançada no Plamsus 

 

Análise Crítica: A subação Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle 

de Agravos de fato não deveria ser operacionalizada pela Funasa, no entanto, por conta de um 

Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Funasa e a Sesai, que não teria condições técnico-

operacionais para operacionalizá-la, coube a Funasa dar continuidade a esta, evitando prejuízo às 

populações indígenas. A subação teve 50% de suas metas alcançadas, considerando que as metas 1 

e 2 dependiam de processos licitatórios. Um dos certames licitatório apresentou-se “deserto” - não 

houve interessados e outros dois certames foram revogados, os participantes foram desclassificados. 

Análise Crítica das subações de Saneamento Ambiental: A Diesp desenvolveu 34 metas 

distribuídas nas suas 17 Subações, conseguiu cumprir 52,94% das metas, destas 11,76% foram 

superadas. Com a mudança na missão institucional ocorreram mudanças também quanto à subações 

e suas metas. Comparando ao exercício 2010, houve a inclusão de 5 subações referentes ao PAC 2 e 

três outras foram absorvidas pela Saúde Ambiental. Para desenvolver as subações a Diesp enfrentou 

as mesmas dificuldades de todos os setores considerando o Decreto 7.446 de 01.03.2011, que 

limitava a utilização de diárias pelos órgãos federais. Além destas dificuldades há a questão do 

desinteresse dos convenentes quanto a apresentação de pendências de projetos em analise, 

especificamente em relação aos convênios de exercícios anteriores. Um aspecto positivo diz 

respeito à Portaria 314 de 14.06.2011 que apresenta critérios para que os municípios pleiteantes de 

recursos referentes ao PAC 2, não repitam as situações de exercícios anteriores, no qual convênios 

são estabelecidos com projetos com grande número de pendências.  A questão do número de 

trabalhadores – engenheiros – que atuam na Diesp continua sendo um entrave considerando o 

número de convênios e a extensão territorial do Estado, e o fato de que 03 dos engenheiros são 

temporários e apenas 02 efetivos. 
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2.3.1.2. Subações da área de Saúde Ambiental 

 

Quadra IV - Identificação do Programa, Ação e Subação - Área de Saúde Ambiental 

Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 0122 Denominação: Serviços Urbanos de Água e Esgoto 

Tipo do Programa: Finalístico 

Objetivo Geral: Ampliar o acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, 

com vistas à universalização. 

Objetivos Específicos: Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário. 

Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski - Ministério das 

Cidades 
Responsável: Ruy Gomide Barreira – Funasa  

Público Alvo: População urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação subnormal, em 

periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte. 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da Ação  

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

Tipo de Ação: Atividade 

Finalidade: Apoiar técnica e financeiramente os responsáveis pela operação de sistema ou solução alternativa de 

abastecimento de água visando à melhoria dos procedimentos de controle da qualidade da água e o atendimento dos 

padrões de potabilidade estabelecidos na legislação vigente. Proporcionar o financiamento da implantação de unidades 

de fluoretação da água. 

Descrição: Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos envolvidos com a operação e manutenção de sistema 

ou solução alternativa de abastecimento de água; financiamento para aparelhamento e implantação de unidades 

laboratoriais e outras instalações destinadas ao controle da qualidade da água para consumo humano; desenvolvimento 

de ações de vigilância e controle de qualidade da água em áreas indígenas. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Vilma Ramos Feitosa 

Unidade Executora: Departamento de Saúde Ambiental (DESAM) 

Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: Subação 47903 - Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Adquirir 100% dos equipamentos 

necessários para o Laboratório de 

Controle de qualidade da água da Suest-

Pa 

Equipamento 

adquirido 
% 100 100 100 

Apoiar 10 municípios na coleta e análise 

físico-químicas e microbiológicas de 

água (Portaria 518/2004)  

Município 

apoiado Unidade 10 14 140 

Reestruturar espaço físico do 

Laboratório da Unidade de Controle de 

Qualidade da Água. 

Espaço 

físico 

estruturado 

% 78 78 100 

Beneficiar municípios com qualificação 

de profissionais envolvidos com a 

manutenção de sistemas ou solução 

alternativa de abastecimento de água. 

Município 

Beneficiado 
Unidade 18 15 83,33 

Prestar suporte técnico, operacional e 

laboratorial em relação a qualidade da 

água para consumo humano as ações da 

Secretaria de Vigilância em Saúde, em 

06 municípios. 

Suporte 

técnico 

realizado 

Unidade 06 08 133,33 

Assessorar 05 municípios na 

implantação de laboratórios de controle 

de qualidade da água. 

Assessoria 

realizada 
Unidade 05 06 120 

Fonte: Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 
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Análise Crítica: Esta subação teve 83,33% de suas metas atingidas, apenas uma das metas não foi 

alcançada, por conta do não investimento de algumas prefeituras em seus técnicos. A meta 4 refere-

se a capacitação de profissionais que atuam em sistemas de abastecimento de água. Dentre as 

demais alcançadas apresentam-se a estruturação (construção) do Laboratório da Unidade de 

Controle de Qualidade da Água, que foi concluído. Esta construção iniciou no final do exercício de  

2010. 

Identificação da subação 

Denominação: Subação 48003 – Fomento aos consórcios Públicos Municipais de Saneamento 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Fomentar o desenvolvimento de 

consórcios públicos municipais de 

saneamento através de assessoramento a 

03 municípios quanto ao controle de 

qualidade da água para consumo 

humano. 

Município 

assessorado 
Unidade  03 00 00 

Fonte: Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

Análise Crítica: A subação não foi cumprida devido ao desinteresse dos municípios em compor 

consórcios. Provavelmente será necessário um investimento maior por parte da Funasa no sentido 

de sensibilizar os municípios a se integrarem neste processo. 

 

Identificação da Ação  

Denominação: 6908 - Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental 

Tipo de Ação: Atividade 

Finalidade: Assessorar gestores e técnicos em todos os níveis para o desenvolvimento de ações permanentes de 

comunicação e educação em saúde, por meio da mobilização social, visando à promoção da saúde, prevenção e 

controle de doenças e agravos, ocasionados pela falta e/ou inadequação de ações de saneamento ambiental. 

Descrição: As ações de Educação em Saúde e Mobilização Social nos projetos de saneamento ambiental financiados 

junto aos estados e municípios pela Funasa têm o sentido de fomentar, apoiar e fortalecer ações que resultem em 

efetiva melhoria na qualidade de vida da população beneficiada. A proposta é garantir que as melhorias em saneamento 

ambiental implementada nos municípios de até 50.000 habitantes, nos projetos das áreas metropolitanas e em áreas 

especiais (assentamentos, remanescentes de quilombo e áreas extrativistas) integrem-se de forma harmoniosa e 

sustentável nas comunidades, garantindo a inclusão social por intermédio do acesso das populações vulneráveis aos 

serviços a que têm direito e colaborando para a adequada e transparente aplicação dos recursos públicos nessa área, 

inclusive estimulando a parceria junto a outros projetos e programas de iniciativa governamental e não governamental. 

Com essas ações, esperam-se iniciativas nos municípios beneficiados. Para tal é necessário o assessoramento técnico 

qualificado, por intermédio das ações discriminadas a seguir: atuação junto aos gestores e técnicos em todos os níveis 

visando sensibilizá-los para a importância do desenvolvimento de atividades permanentes de Comunicação e Educação 

em Saúde; apoio técnico aos profissionais que atuam nas diversas instâncias de governo, representantes de ONGs para 

a elaboração, execução, acompanhamento e supervisão de projetos, programas e atividades educativas de caráter 

permanente; ampliação do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), financiada por recursos 

de convênio, para que se torne gerador/estimulador de outros projetos de alcance social; incentivo à integração das 

ações permanentes de Comunicação e Educação em Saúde a outros projetos sociais / comunitários visando estimular a 

participação, controle e inclusão sociais, geração de emprego e renda; fomento à organização de estruturas e equipes 

locais para o desenvolvimento de ações permanentes de Educação em Saúde; incremento ao apoio logístico e de 

recursos humanos às Assessorias de Comunicação e Educação em Saúde (ASCOM) das Coordenações Regionais da 

Funasa, por intermédio da aquisição de equipamentos e insumos, pagamento de diárias e passagens, prestação de 

serviços de terceiros por pessoas física e jurídica visando o cumprimento das ações propostas. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Onivaldo Ferreira Coutinho 

Unidade Executora: Departamento Saúde Ambiental (DESAM) 

Fonte: Sigplan 
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Identificação da subação 

Subação: 47725 - Fomento à Educação em Saúde voltada para o 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. 

Município 

Apoiado 
Unidade 15 15 100 

Apoiar municípios na implantação e/ou 

implementação dos Núcleos de 

Educação em Saúde nos municípios 

atendidos com recursos da Funasa 

Município 

Apoiado/ 

Núcleo 

Unidade 4 4 100 

Apoiar municípios conveniados com a 

Funasa para implantação e/ou 

implementação de ações de Educação 

em Saúde, em caráter permanente, nos 

municípios conveniados com a Funasa, 

contemplados com recursos do PAC 

Município 

Apoiado/ 

Caráter 

permanente 

Unidade 04 13 325 

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 

voluntária de recursos - Convênios 

período 2006-2010. 

Município 

apoiado/ 

exercício 

anterior 

Unidade 02 06 300 

Apoiar os municípios a beneficiarem as 

comunidades de áreas especiais 

(quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, 

e assentados) com ações de educação 

em saúde e mobilização social. 

Município 

beneficiado/

áreas 

especiais 

Unidade 09 12 133,33 

Apoiar tecnicamente, por meio dos 

Núcleos Intersetoriais de Cooperação 

Técnica (NICT), os municípios na 

elaboração dos Planos Municipais de 

saneamento Básico (PMSB). 

Município 

apoiado/NICT 
Unidade  07 10 142,86 

Realizar visitas em 04 municípios para 

Apoiar na implantação de ações 

educativas referentes ao Programa de 

Educação em Saúde e Mobilização 

Social (PESMS), nos convênios 

celebrados com a Funasa anteriores a 

2006 

Visita 

realizada 
Unidade 04 04 100 

Realizar visita de supervisão para 

emissão de parecer de prestação de 

contas dos projetos de Educação em 

Saúde e Mobilização Social – PESMS 

– nos convênios da Funasa. 

Visita 

realizada 
Unidade  06 07 

116,67 

 

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. 

Município 

apoiado / 

Reciclagem 

Unidade  01 01 100 

   Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Critica: Esta subação foi alcançada na integra, mas desenvolvida sob muita pressão 

considerando a limitação no uso das diárias. Do total de metas 55,55% foram superadas. Esta 

situação deve-se ao fato de que a equipe, ao tomar conhecimento sobre a limitação na utilização das 

diárias, por questões lógicas, redimensionou as metas e programou-as de tal forma que estas 

pudessem ser alcançadas. 
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Identificação da subação 

Subação: 47883 – Gestão do Serviço de Saúde Ambiental 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Formar rede social de articulação em 

assuntos de interesse da área da 

Educação em Saúde e Saneamento 

Ambiental 

Rede social 

formada 
Unidade 4 6 150 

Articular com diversas instâncias do 

SUS em consonância com o 

Subsistema Nacional de Vigilância em 

Saúde Ambiental - SINVSA 

Articulação 

estabelecida 
Unidade 30 31 103,33 

Estruturar o funcionamento do Serviço 

de Saúde Ambiental 

Serviço 

estruturado 
Unidade 01 01 100 

Realizar dois eventos técnicos 

referentes à área de Saúde Ambiental 

Eventos 

realizados 
Unidade 02 02 100 

Realizar levantamento de indicadores 

sócio-ambientais priorizando 

municípios com maior risco para 

dengue. 

Indicadores 

levantados 
Unidade 30 33 110 

   Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Crítica: Todas as metas desta subação foram alcançadas, sendo que 60% destas superaram 

os resultados esperados. 

Análise Crítica da área de Saúde Ambiental: A Sesam e uma unidade recém criada na estrutura 

da Suest, a partir do Decreto 7.336/2010 e “herdou” da Diesp 03 subações, como: Apoio ao 

Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano, Fomento aos consórcios Públicos 

Municipais de Saneamento e Fomento à Educação em Saúde voltada para o Saneamento Ambiental, 

apenas uma foi gerada a partir do presente exercício, e verifica-se que das 21 metas apenas 9,52 não 

alcançaram as metas estabelecidas, ou seja, 90,48% de suas metas alcançaram e em alguns casos, 

superaram as metas. No entanto, a equipe enfrentou alguns problemas, como: liberação do 

orçamento apenas em abril de 2011; limitação do teto orçamentário e financeiro; Decreto 7.446 de 

01.03.2011, que estabelecia limite quanto ao uso de diárias e outros que constante no texto da 

análise critica de cada subação. 
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2.3.1.3. Subações da área de Gestão 
 

Quadro V - Identificação do Programa, Ação  e Subação - Área de Gestão 

Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 0016 Denominação: Gestão da Política de Saúde 

Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

Objetivo Geral: Fortalecer a gestão do SUS nas três esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeiçoar a 

capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à população.  

Objetivos Específicos: Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos 

programas na área da saúde. 

Gerente: Márcia Aparecida do Amaral – Ministério da 

Saúde 

Responsável: Arionaldo Bomfim Rosendo – Ministério 

da Saúde 

Público Alvo: Governo 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da Ação  

Denominação: 47726 - Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação 

Tipo de Ação: Atividade 

Finalidade: Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de 

trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional. 

Descrição: Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, 

pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, 

seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Joselias Ribeiro da Silva 

Unidade Executora: Departamento de Administração (DEADM) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: Subação 47726 – Participação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 

Requalificação 

Descrição da Meta Produto 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programado 

% 

Promover a participação de 399 

servidores públicos Federais em 

exercício na Funasa/Suest-PA em 

eventos de Capacitação. 

Nº de 

participação 
Unidade 135 92 68,15 

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

 

Análise Crítica: A Suest não conseguiu alcançar sua meta em decorrência da aplicação do Decreto 

7.446, de 01.03.2011, que limita a participação de servidores em capacitação fora da unidade de 

lotação e ainda por questões administrativas referentes ao processo de licitação para contratação de 

serviços para realização de diversos cursos programados no Plano Anual de Capacitação - 

PAC/2011. Paralelamente a estas questões há a desmotivação dos servidores em participar de 

processos de capacitação. 
 

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 
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Identificação da Ação  

Denominação: 20CW - Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos 

Tipo de Ação: Não informado 

Finalidade: Proporcionar aos servidores e empregados condições pra manutenção da saúde física e mental. 

Descrição: Realização dos exames médicos periódicos dos servidores e empregados da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) 

Coordenador da Ação: Carlos Luiz Barroso Junior 

Unidade Executora: Departamento de Administração (DEADM) 

Fonte: Sigplan 

 

 

Identificação da subação 

Denominação: Subação 47763 –  Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos 

Descrição da Meta Produto 
Unidade 

de Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Realizar Exames Médicos Periódicos 

em 321 servidores ativos, nomeados 

em cargo de comissão e contrato 

temporário na Suest-Pará.  

Servidores 

Beneficiados 
% 100 

58,57 

 
58,57 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011// Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Crítica: Esta subação foi redimensionada pela Suest - Pa em decorrência da aplicação do 

Decreto 7.446 de 01.03.2011, que limitou a utilização de diárias, sendo o universo de servidores 

restrito a sede, em Belém e os servidores lotados no município de Santa Isabel do Pará.  O processo 

iniciou no 2º semestre/2011, o que impediu que um número maior de servidores concluísse seus 

exames, considerando que muitos iniciaram o processo e não concluíram. Além disso, o sistema 

utilizado – SIAPNET- Saúde, apresentou-se lento e com dificuldade de acesso pelos servidores 

responsáveis e pela médica do trabalho, assim como a rede de atendimento muito restrita.   
 

 

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: Valteir Lopes Pereira 

Unidade Executora: Departamento de Administração (DEADM) 

Fonte: Sigplan  
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Identificação da subação 

Denominação: Subação 47743 – Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO 

Descrição da Meta 

Produto Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Implementar ações do PCMSO 

através da operacionalização da 

ginástica laboral, acompanhamento e 

orientação nutricional e 

identificação e acompanhamento de 

doenças crônicas. 

Ações 

implementadas 

 

Unidade 03 02 66,67 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Crítica: A Subação não foi alcançada considerando que uma das ações não foi 

operacionalizada por conta do processo licitatório ainda não havia sido concluído. Assim, a Suest-

Pa implementará a ação referente  a ginástica laboral durante o exercício 2012. 
 

Identificação da subação 

Denominação:  Subação 48284 – Melhoria do Ambiente de Trabalho - Laudo de Avaliação Ambiental 

Descrição das Metas Produto 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Executar 45% das medidas 

corretivas identificadas no Laudo 

de Avaliação Ambiental da Suest - 

PA 

Medida 

executada 
% 45 00 00 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

 

Análise Crítica: Em decorrência da não conclusão do processo licitatório, devido a grande 

demanda de processos os equipamentos solicitados ainda não foram entregues. Assim esta subação 

será operacionalizada em 2012. 
  

Identificação da subação 

Denominação:  Subação 48283 – Apoio a Gestão das Ações de Saúde Indígena  

Descrição das Metas Produto 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 
Realizado/ 

Programado % 

Sub-rogar contratos 

administrativos para a Sesai, até 

31.12.2012, conforme Decreto 

7.461 de 18.04.2011 

Contratos 

sub-rogados 
% 100 100 100 

Apoiar a gestão das subações de 

saúde indígena 

Apoio 

realizado 
% 100 100 100 

Transferir 100% dos bens 

patrimoniais sob responsabilidade 

dos Dseis 

Bens 

transferidos 
% 100 25 25 

  Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Monitoramento/Plamsus/2011 

  

Análise Crítica: Esta subação teve 66,67% de suas metas alcançadas. A 3ª meta não foi alcançada 

por conta da não autorização pela Presidência da Funasa quanto ao deslocamento da equipe 

responsável pelo levantamento patrimonial nas aldeias. Foram levantados os bens referentes apenas 

ao Dsei Guatoc, faltam ainda 03 outros Dseis.Em relação a 1ª meta foram sub-rogados 64 contratos, 

sendo 10 do Dsei Altamira, 24 Dsei Guatoc, 17 Dsei Kayapó e 13 do Dsei Rio Tapajós. 

 

Análise Crítica da área da Gestão: Não houve nenhuma subação com saldo positivo nesta área, 

do total de 7 metas apenas 28,6%  alcançaram os resultados esperados. Este quadro assim se 

apresenta por razões que vão da falta de recursos, tempo exíguo para execução da meta, 

desmotivação de servidores, não conclusão de processo licitatório, limitação no uso de diárias 

(Decreto 7.446 de 01.03.2011) e outras. 



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

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

Função Subfunção Programa Ação 

Tipo 

da 

Ação 

Prioridade Subação 
Descrição das 

metas 
Produto 

Un. 

Medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realiza

da 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 

Saneamento Ambiental 

10 

 

512 

 

0122 

 

20AF 

 

A 

 

1 

 

47587 - Apoio ao 

controle da 

qualidade da água 

para consumo 

humano 

Análise de projetos, 

visitas preliminares 

aos projetos, Visitas 

para 

acompanhamento  de 

obras referentes a 

implantação e 

melhorias  de 

sistemas públicos 

voltados para o 

controle da 

qualidade da água, 

referentes a 

exercícios anteriores.  

 

 

Visita Técnica  

Preliminar 

Realizada 

Unidade 05 05 

12.744,00 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

Projeto Analisado 

 

 

Unidade 05 02 

Visita de 

acompanhamento 

de obras 

Unidade 04 04 

 

10 
512 0122 20AG A 3 

47588 - 

Fomento à 

elaboração de 

Planos 

Municipais de 

Saneamento 

Básico (PMBS) 

Elaborar parecer 

final referente aos 

demais produtos 

contidos no Termo 

de Referência; 

Apoiar tecnicamente  

municípios na 

elaboração de 

PMSB; Analisar  

diagnósticos técnico-

participativo; 

Participação de 

reuniões dos 

Parecer elaborado Unidade 03 00 

17.700,00 * 

 

Município apoiado 

 

Unidade 10 10 

 

Diagnóstico 

analisado 

 

Unidade 03 00 

Participação em 

reunião 
Unidade 07 07 
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Comitês de 

Coordenação de 

elaboração do PMSB 

caráter orientativo. 

Analisar planos de 

trabalho e 

orçamentos relativos 

ao PMSB 

PMSB Analisado Unidade  10 10 

10 512 0122 2272 A 4 

47566 – 

Elaboração de 

Projetos de 

Implantação e 

Melhoria de 

Sistema de 

Abastecimento  de 

Água, referente ao 

PAC 2 

Visita local para 

definição de 

contratação de 

projetos 

Visita realizada Unidade 20 20 7.080,00 * 

47663 - Apoio ao 

Processo de 

Seleção PAC2 

referente a 

Sistemas Públicos 

de Abastecimento 

de Água 

Visita técnica 

preliminar de 

validação das 

informações 

prestadas na carta 

consulta 

Visita realizada Unidade 31 31 10.974,00 * 

10 512 0122 7652 P 1 

47664 - 

Implantação de 

Melhorias 

Sanitárias 

Domiciliares 

Análise de projeto, 

emissão de pareceres 

técnicos, 

encaminhamento de 

relação de 

pendências as 

convenentes, 

recebimento de 

pendências e análise 

das mesmas, Visitas 

acompanhamento de  

obras de exercícios 

anteriores 

 

 

 

Projeto Analisado 

exercícios anteriores 

 

 

Unidade 05 04 

37.403,51 * 

Visita de 

Acompanhamento 

de obras 

realizadas 

Unidade 16 33 

10 122 0122 2272 A 4 

47665 - Apoio ao 

Processo de 

Seleção do PAC 2 

referente a 

Visita técnica 

preliminar de 

validação das 

informações 

Visita técnica Unidade 65 65 34.515,00 * 
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implantação de 

Melhorias 

Sanitárias 

Domiciliares 

prestadas na carta 

consulta 

10 512 0122 10GD P 1 

47643 - 

Implantação e 

Melhoria de 

Sistemas Públicos 

de Abastecimento 

de Água 

Análise, emissão de 

pareceres técnicos, 

Visita de 

acompanhamento de 

obras de exercícios 

anteriores.                      

 

Visita de 

Acompanhamento 

de obras de 

exercícios anteriores 

realizadas 

 

Unidade 36 29 

57.348,00 * 

Projeto Analisado 

exercícios 

anteriores 

Unidade 40 11 

10 512 0122 10GD P 1 

 47585 - 

Construção de 

Poços Tubulares 

para 

Abastecimento 

Público e Água - 

Execução Direta 

Construir poços 

tubulares 
Poços Construídos Unidade 20 55 62.304,00 * 

10 512 0122 10GE P 1 

 47567 - 

Implantação e 

Melhoria de 

Sistemas Públicos 

de Esgotamento 

Sanitário 

Análise de projeto, 

visita de 

acompanhamento de 

obras, emissão de 

pareceres técnicos.  

 

Projeto Analisado 

exercícios 

anteriores 

Unidade 05 03 

20.709,00 * Visita de 

Acompanhamento 

de obras de 

exercícios 

anteriores 

realizadas 

Unidade 13 07 

10 

 
122 0122 2272 A 4 

47568 - 

Elaboração de 

Projetos de 

Implantação e 

Melhoria de 

Sistemas de 

Esgotamento 

Sanitário 

referente ao 

Visita local para 

definição de 

contratação de 

projetos 

Visita realizada Unidade 10 10 3.540,00 * 
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PAC 2 

47586 - Apoio 

ao Processo de 

Seleção PAC2 

referente a 

Implantação e 

Melhoria de 

Sistemas de 

Esgoto 

Sanitário 

Visita técnica 

preliminar de 

validação das 

informações 

prestadas na carta 

consulta 

Visita realizada Unidade 08 08 

2.832,00 * 

Entrevista 

realizada 
Unidade 08 08 

10 131 1287 4641 A 3 

48103 - 

Divulgação 

Permanente de 

imagem 

institucional da 

Funasa nas 

ações de 

Saneamento e 

Saúde indígena 

Divulgar matérias 

através de mídias 

externas e internas, 

ações, projetos e 

programas da 

Funasa nas áreas de 

Saneamento 

Ambiental e Saúde 

Indígena; Elaborar 

boletim informativo 

mensalmente. 

Boletim 

Elaborado 
Unidade 04 04 

00,00 * 

Cerimonial 

realizado 
Unidade 10 10 

Cobertura 

executada 
Unidade 24 2/8 

 

Matéria 

Divulgada 

Unidade/ 

Mídia 

Externa 

38 26 

Matéria 

Divulgada/ Mídia 

Interna 

Unidade 38 43 

 

 

 

10 

 

 

 

511 1287 7656 P 1 

47666 - 

Ampliação e 

melhoria de 

serviços de 

saneamento em 

áreas rurais e 

especiais 

Análise de projetos, 

visita técnica 

preliminar, emissão 

de pareceres 

técnicos, 

encaminhamento de 

relação de 

pendências as 

convenentes, 

recebimento de 

pendências e análise 

das mesmas, visita 

de acompanhamento 

de obras – exercícios 

anteriores 

 

Visita Técnica 

Preliminar 

 

 

Unidade 07 01 

37.170,00 * 

Visita de 

Acompanhamento 

de obras de 

exercícios anteriores 

realizadas 

Unidade 07 01 

Projeto Analisado  Unidade 07 00 
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10 511 1287 7684 P 1 

Saneamento básico 

em aldeias 

indígenas** 

Levantamento de 

dados e elaboração 

de projetos, 

solicitação de 

recursos a Cosan, 

licitação das obras, 

visitas de 

fiscalização das 

obras.     

Aldeia Beneficiada - 

sistema de 

abastecimento de 

água 

Unidade 15 06 

4.850.213,

00 
* 

Visita de 

Acompanhamento 

de obras de 

exercícios 

anteriores 

realizadas 

Unidade 14 19 

Aldeia Beneficiada - 

MSD 
Unidade 04 02 

Projeto Elaborado Unidade 19 19 

10 511 1287 10GC p 1 

47589 - 

Implantação e 

melhoria de 

serviços de 

saneamento em 

escolas públicas  

Análise de projeto, 

visita técnica 

preliminar, emissão 

de pareceres 

técnicos, 

encaminhamento de 

relação de 

pendências as 

convenentes, 

recebimento de 

pendências e análise 

das mesmas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Analisado 

exercícios anteriores 

 

 

Unidade 07 04 

11.151,00 
* 

 
Visita Técnica 

Preliminar 

Realizada exercícios 

anteriores 

Unidade 07 04 
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10 512 8007 

10GG P 3 

47683 -  

Implantação e 

Melhoria de 

Sistemas Públicos 

de Manejo de 

Resíduos Sólidos 

Análise de projeto, 

visita técnica 

preliminar, emissão 

de pareceres 

técnicos, 

encaminhamento de 

relação de 

pendências as 

convenentes, 

recebimento de 

pendências e análise 

das mesmas  

Projeto Analisado 

exercícios anteriores 
Unidade 01 01 

1.593,00 * 

Visita Técnica 

preliminar realizada 

exercícios anteriores 

Unidade 01 01 

20AM A 3 

47703 - 

Implementação de 

Projetos de Coleta 

e Reciclagem de 

Materiais  

Analise de projetos; 

visita técnica 

preliminar; análise 

de pendências – 

exercícios anteriores 

Projeto Analisado Unidade 01 01 

00,00 00,00 
Visita Técnica 

preliminar realizada 
Unidade 01 01 

10 512 1138 3883 P 1 

47625- 

Implantação e 

melhoria de 

serviços de 

drenagem e 

manejo 

ambiental   

Análise de projeto, 

visita técnica 

preliminar, emissão 

de pareceres 

técnicos, 

encaminhamento de 

relação de 

pendências as 

convenentes, 

recebimento de 

pendências e análise 

das mesmas. 

 

 

 

Projeto Analisado 

exercícios anteriores 

 

 

 

Unidade 01 00 

4.779,00 * 

Visita de 

Acompanhamento 

de obras de 

exercícios 

anteriores 

realizadas 

Unidade 03 02 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Relatório de Monitoramento/Plamsus/2011/ Diesp 
*A Suest-Pa não faz o acompanhamento de execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações. 

** Subação não lançada no Plamsus. 
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Função Subfunção Programa Ato 

Tipo 

da 

Ação 

Prioridade Subação 
Descrição das 

metas 
Produto 

Un. 

Medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 

Saúde Ambiental 

 

10 

 

512 

 

0122 

 

20AF 

 

A 

 

3 

 

47903 - Apoio ao 

controle da 

qualidade da água 

para consumo 

humano 

Assessorar 

municípios quanto a 

implantação de 

laboratório de 

controle de água;  

Prestar suporte 

técnico e apoiar  aos 

municípios quanto a 

coleta e análise 

físico-químicas e 

microbiológicas de 

água;  qualificar 

profissionais quanto 

a manutenção de 

sistemas ou 

soluções alternativas  

de abastecimento de 

água   

 

Assessoria 

realizada 

 

Unidade 05 06 

902.248,00 * 

 

Suporte técnico 

realizado 

 

Unidade 06 08 

 

Município 

beneficiado 

 

Unidade 18 15 

Espaço físico 

estruturado 

 

% 78 78 

 

Município 

apoiado 
Unidade 10 14 

 

Equipamento 

adquirido 

% 100 

 

100 

 

 48003 - Fomento 

aos Consórcios 

Públicos 

Municipais de 

Saneamento 

Fomentar o 

desenvolvimento de 

consórcios públicos 

municipais de 

saneamento através 

de assessoramento 

quanto ao controle 

de qualidade da 

água. 

Município 

assessorado 

 

Unidade 03 

 

00 

 

3.186,00 * 

10 541 0122 6908 A 3 

47725 - 

Fomento à 

Educação em 

Saúde voltada 

para 

Sensibilizar, apoiar 

e assessorar os 

municípios na 

elaboração e 

execução do 

Visita 

realizada 
Unidade 04 04 

56.080,00 * Município 

apoiado/Núc

leos de 

Unidade 04 04 
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Saneamento 

Ambiental 

 

PESMS e na 

implantação e/ou 

implementação de 

Núcleos de 

Educação em 

Saúde municipais 

quanto as ações 

educativas voltadas 

para o Saneamento 

Ambiental. 

Educação 

em Saúde 

Município 

apoiado/ 

Convênios 

exercícios 

anteriores 

Unidade 02 06 

Município 

Beneficiado/ 

PAC/ 

exercícios 

anteriores 

Unidade 15 15 

Município 

Beneficiado/ 

Áreas 

Especiais 

Unidade 09 12 

Município 

Beneficiado/ 
NICT/PMSB 

 

Unidade  07 10 

Município 

apoiado/ 

Convênios 

anteriores a 

2006 

 

 

Unidade 

 

 

04 04 

Município 

apoiado- 

caráter 

permanente 

 

Unidade 04 13 

Município 

apoiado – 

reciclagem 

 

Unidade 01 

01 

 

 

Visita 

realizada- 

prestação 

de contas/ 
PESMS 

 

Unidade  06 07 
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10 541 0122 6908 A 3 

47883 – Gestão do 

Serviço de Saúde 

Ambiental 

Formar rede social 

da articulação com 

as diversas 

instâncias do SUS, 

estruturando o 

funcionamento do 

Serviço de Saúde 

Ambiental, 

realizando eventos e 

levantamento de 

indicadores sócio-

ambientais 

Rede social 

formada 
Unidade 04 06 

36.992,00 * 

 

Serviço 

estruturado 

Unidade 01 01 

 

Eventos 

realizados 

 

Unidade 02 02 

Indicadores 

levantados 
Unidade 30 33 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011 // Relatório de Monitoramento/Plamsus/2011/ Sesam 

*A Suest-Pa não faz o acompanhamento de execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações. 
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Função Subfunção Programa Ação 

Tipo 

da 

Ação 

Prioridade Subação Descrição da Meta Produto 
Un. 

Medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 

Gestão 

Sereh/Socap  

 

 

10 

 

 

128 0016 4572 A 3 

 

47726 - 

Capacitação 

de servidores 

públicos 

federais em 

processo de 

qualificação e 

requalificação 

 

 

Promover a 

Participação de 

servidores públicos 

federais em eventos 

de capacitação. 
Participação Unidade 135 92 207.801,00 * 

Sereh/Seais 

10 122 0750 2000 A 4 

47743 - 

Implantação 

do Programa 

de Controle 

Médico de 

Saúde 

Ocupacional – 

PCMSO. 

Implementar ações 

do PCMSO através 

da 

operacionalização 

da Ginástica laboral, 

Acompanhamento e 

Orientação 

Nutricional e 

Identificação e 

Acompanhamento 

de Doenças 

Crônicas. 

 

Ações 

implementadas 

Unidade 03 02 5.000,00 * 

Diadm 

10 122 0750 2000 A 4 

48284 – 

Melhoria do 

Ambiente de 

Trabalho – 

Laudo de 

Avaliação 

Ambiental 

Executar 45%medidas 

corretivas identificadas  

no Laudo de Avaliação 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

Medida 

executada 

 

% 100 00 250.000,00 * 
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48283 - 

Apoio a 

Gestão das 

Ações de 

Saúde 

Indígena 

Sub-rogar contratos 

administrativos para a 

SESAI, até 31.12.2011, 

conforme Decreto 

7.461 de 18.04.2011 

Contratos 

sub-rogados 
% 100 100 

0,00 * 
 

Apoio a Gestão das 

subações de saúde 

indígena 

 

 

Apoio 

realizado 
% 100 100 

Transferir 100% dos 

bens patrimoniais sob 

responsabilidade dos 

Dseis 

Bens 

transferidos 
% 100 25 

Fonte: Plano Operacional da Suest Pará /2011// Monitoramento/Plamsus/2011 

*A Suest-Pa não faz o acompanhamento de execução financeira da Subação, uma vez que sua programação recai sobre custeio, e a sua aplicação se realiza de forma compartilhada com outras subações.



2.4 Desempenho Orçamentário/Financeiro 

2.4.1 Programação Orçamentária da Despesa 
 

QUADRO VII - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  

Denominação da Unidade Orçamentária Código da UO 
Código SIAFI da 

UGO 

Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Estado 

do Pará  
36211 255014 

 

 

 

2.4.2. Programação das Despesas Correntes 

Não se aplica a esta UJ. As operações de programação de despesas são de responsabilidade da 

Presidência da Funasa 

 

2.4.3. Programação das Despesas de Capital 

Não se aplica à natureza jurídica da UJ. As operações de programação de despesas são de 

responsabilidade da Presidência da Funasa. 

 

2.4.3.1. Quadro Resumo da Programação de Despesas  

Não se aplica à natureza jurídica da UJ. As operações de programação de despesas são de 

responsabilidade da Presidência da Funasa 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.3.2. Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa 

 
QUADROVIII - 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 255014 

0927200890181 127.917,10   

1012207502000 5.416,11   

1012201222272   434.022,20 

1012207502000   6.172.041,67 

1012212872272   435.118,92 

1012600166881   11.355,52 

1012800164572   67.363,44 

10512012220AG   24.175,57 

1054101226908   33.064,29 

Movimentação Externa 

Concedidos -     

Recebidos 36901 

1012201502272   740.440,31 

1012212872272   1.517.541,44 

1042301508743   10.821.746,17 

Natureza da Movimentação de Crédito 
UG concedente ou 

recebedora 
Classificação da ação 

Despesas de Capital 

4 – Investi-

mentos 

5 – Inversões 

Financeiras 

6 – Amortização da 

Dívida 

Movimentação 

Interna 

Concedidos -     

Recebidos 255014 
1012207502000 103.392,77   

10512012220AF 253.920,80   

Movimentação 

Externa 

Concedidos -     

Recebidos 36901 
1030201503869 770.415,33   

1051112877684 2.836.916,82   

Fonte:Siafi/Funasa/Suest-Pa/Astec – 03/2012 

 

 



 

 

 

Análise Critica: A Suest-Pa recebeu em sua totalidade R$ 24.221.515,25, tendo sido empenhado 

na integra ( Quadros III e IV) sendo que 53,7% destes recurso foram utilizados nas ações relativas a 

Saúde Indígena, por  conta da competência da Funasa prevista no Decreto 7.461/2011. Este recurso 

destinou-se a manutenção das ações de saúde indígena tanto em relação a despesa corrente, maior 

volume, quanto em relação às despesas de capital dizendo respeito especialmente a saneamento em 

aldeias indígenas, com realização de licitações para implantação de sistemas de abastecimento de 

água e melhorias sanitárias domiciliares em aldeias e ainda em relação à estruturação de Unidades 

de Saúde para atendimento da população indígena, especificamente a Casai de Altamira que 

recebeu um aditivo, para ajuste de contrato, considerando o atraso na obra. Esta é uma obra licitada 

em 2010. 

       Às atividades da Suest-Pa coube 31,48% deste valor. Os recursos de despesas 

correntes foram solicitados para custear as atividades de manutenção da Unidade bem como para 

que suas ações finalísticas fossem executadas. Neste aspecto os recursos de custeio recebidos pela 

Suest-Pa foram da ordem de 93,60%. Em relação aos investimentos os recursos recebidos 

destinaram-se a administração da unidade e a área de saúde ambiental, como a conclusão da obra de 

construção do laboratório de controle de qualidade da água e do Setor de Transportes - Sotra, na 

sede da Superintendência, bem como aquisição de equipamentos para o mesmo, e a substituição do 

piso no prédio da Suest. Ocorreu ainda a licitação para parte da reforma do galpão para proteção dos 

veículos oficiais. Em 2011 correu ainda a conclusão da obra do elevador para portadores de 

necessidades especiais e a guarita de entrada de pedestres da Superintendência. Os recursos foram 

suficientes no que se refere a sua aplicação ao exercício, ao tempo que se teve para realizar o que se 

propôs, mas a limitação imposta pelo Decreto 7.446/2011 impediu que algumas atividades de cunho 

administrativo fossem executadas, além de outras das áreas finalísticas. 

 

 

2.4.4.  Execução Orçamentária da Despesa  

 

2.4.4.1.  Execução Orçamentária de Créditos Originários da UJ  

Não se aplica à natureza jurídica da UJ 
 

2.4.4.1.1. Despesas por Modalidade de Contratação 

Não se aplica à natureza jurídica da UJ. Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da 

LOA. 

 
2.4.4.1.2. Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa  

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

Não se aplica à natureza jurídica da UJ Esta UJ não tem créditos iniciais recebidos diretamente da 
LOA. 
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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 IX - 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 17.514.330,03 17.774.417,43 17.273.904,55 15.100.249,67 

Convite - -   - 

Tomada de Preços 185.524,69 292.097,25 185.524,69 226.281,46 

Concorrência 2.695.713,99 1.772.995,19 2.695.713,99 1.322.926,71 

Pregão  14.633.091,35 12.107.277,93 14.392.665,87 10.068.900,41 

Concurso - - - - 

Consulta - - - - 

Contratações Diretas 1.119.725,98 1.011.350,94 1.119.725,98 891.444,97 

Dispensa 616.079,87 632.196,05 616.079,87 570.455,41 

Inexigibilidade 503.646,11  379.154,89 503.646,11  320.989,56 

Regime de Execução 

Especial 
18.925,41 113.958,72  18.925,41 113.958,72  

Suprimento de Fundos 18.925,41  113.958,72 18.925,41  113.958,72 

Pagamento de Pessoal  690.557,42 2.440.302,00 690.557,42 2.440.302,00 

Pagamento em Folha 133.333,21 - 133.333,21 - 

Diárias 557.224,21 2.440.302,00 557.224,21 2.440.302,00 

Outras 104.525,98 36.435,40 104.525,98 36.435,40 

Não se aplica 104.525,98 36.435,40 104.525,98 36.435,40 

Fonte: Siafi/Funasa/Deadm/Cgeo/Suest-Pa – 03.2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Quadro X - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação      

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

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

1 – Despesas de Pessoal 133.333,21 - - - - - 133.333,21 - 

1º elemento de despesa  - 

Outros Benefícios 

Assistenciais 

103.450,21 - - - - - 103.450,21 -  

2º elemento de despesa - 

Sentenças Judiciais 
29.883,00 - - - - - 29.883,00  - 

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 
20.256.869,53 19.593.234,87 18.555.518,55 17.378.043,81 1.701.350,98 2.215.191,06 18.315.093,07 14.964.308,16 

1º elemento de despesa 

Outros Serviço de 

Terceiros PJ- Op. Int. Orc. 

12.577.890,54 12.836.804,52 11.794.223,61 11.340.139,03 783.666,93 1.496.665,49 11.553.798,13 9.504.906,09 

2º elemento de despesa- 

Locação de mão de obra 
3.564.627,99 1.404.386,10 3.492.024,82 1.128.794,61 72.603,17 275.591,49 3.492.024,82 1.026.244,32 

3º Elemento de despesa - 

Outros Serviços de 

Terceiros - Pessoa Jurídica- 

Material de Consumo 

2.403.176,28 2.089.926,97 1.738.177,12 1.702.637,74 664.999,16 387.289,23 1.738.177,12 1.254.631,24 

Demais elementos do 

grupo 
   1.711.174,72  3262.115,28        1.531.093,00  3.206.472,43           180.081,72  55.644,85 1.531.093,00 3.178.526,51 

Fonte: Siafi / Funasa/Deadm/Cegeo/Suest-Pa – 03.2012 
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2.4.6  Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação 

 

Quadro XI - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação  
Valores 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 3.964.645,72 8.734.080,36 759.213,06 396.373,62 3.205.432,66 8.337.706,74 759.213,06 135.941,51 

1º elemento de despesa- 

Obras e Instalações - 

Op.Int.Orc. 

3.638.068,23 7.569.899,07 697.292,16 305.393,62 2.940.776,07 7.264.505,45 697.292,16 104.511,51 

2º elemento de despesa - 

Equipamento e Material 

Permanente - Op.Intra-Orc. 

326.577,49 1.164.181,29 61.920,90 90.980,00 264.656,59 1.073.201,29 61.920,90 31.430,00 

3º elemento de despesa   -   - 
- - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

5 - Inversões Financeiras - - - - - - - - 

1º elemento de despesa - - - - - - - - 

2º elemento de despesa -  - - - - - - - 

3º elemento de despesa - - - - - - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

6 - Amortização da Dívida - - - - - - - - 

1º elemento de despesa - - - - - - - - 

2º elemento de despesa - - - - - - - - 

3º elemento de despesa - - - - - - - - 

Demais elementos do grupo - - - - - - - - 

Fonte:Siafi/Funasa/Deadm/Cegeo/Suest-Pa – 03/2012 

 



 

Análise crítica: Embora a Funasa tenha uma missão renovada pelo Decreto 1335/2010, e não 

estejamos executando as ações de saúde indígena, ainda continuamos apresentando uma execução 

orçamentária um pouco semelhante a do exercício anterior, considerando que estas ações - maior 

custo – já não compõem seus objetivos. Entretanto, por força do Decreto 7461/2011 a Funasa 

continua apoiando no sentido de viabilizar a gestão da assistência a saúde dos povos indígenas, 

pelos quatro Dseis (Altamira, Guatoc, Kayapó e Rio Tapajós). Desta forma 68,52% - R$ 

16.687.060,07 dos recursos recebidos destinavam-se a Saúde Indígena e 31,48% - R$ 7.667.788,39 

foram recursos recebidos para executar as subações de sua competência. Destaca-se aqui a operação 

de sub-rogação dos contratos da saúde indígena que deveriam ser repassado até 31.12.2011 a Sesai, 

conforme o Decreto citado, ao todo, foram sub-rogados 64 contratos.  

  Observando o Quadro VIII - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos 

recebidos por movimentação e fazendo a comparação ao ano de 2010 o desempenho foi um pouco 

melhor, enquanto em 2010 foram pagas 78,02% de todas as movimentações envolvendo as 

modalidades elencadas, em 2011 foram pagas 98,80%, mesmo sabendo-se da mudança na missão, 

considerando que ficou mais “leve”, mas, a Suest-Pa continuou com a responsabilidade 

administrativa sobre os contratos e aquisições da Saúde indígena, o montante utilizado em todas 

essas movimentações foi superior a 2010 apenas 1,20%. Portanto, conclui-se pelo bom desempenho 

da Suest neste aspecto da gestão. Em 2011 as licitações movimentaram 86,35% do montante 

utilizado, enquanto que em 2010 foram 76,40%. Outro aspecto ressaltado no quadro diz respeito às 

diárias que em 2010 alcançou o índice de 13,13% e no exercício 2011 foi de apenas 2,79%, por 

conta da mudança institucional, e também em decorrência da limitação imposta pelo Decreto 

7.446/2011. 

  As ações de Saúde Indígena referentes a investimentos foram movimentadas através 

da modalidade concorrência, em índice parecido ao do ano de 2010, 13,48%, voltado para obras de 

saneamento em aldeias indígenas. São obras de saneamento – sistemas de abastecimento de água e 

melhorias sanitárias domiciliares.  

  Analisando o Quadro IX- Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos 

créditos recebidos por movimentação observa-se que o grupo com maior movimentação - Outros 

Serviço de Terceiros PJ- Op. Int. Orc.,  e com quase todo o recurso pago, ficando em restos a pagar 

não processados apenas 3,87% enquanto que no exercício anterior foi quase o dobro - 7,64% -  um 

bom avanço. Os gastos neste elemento da saúde indígena e da Suest-Pa estão juntos, mas a 

proporção é de que 70,87% são de responsabilidade da Saúde indígena e os 29,13% restantes são da 

Suest - Pa. Em relação à Suest -Pa quase todas as suas unidades internas utilizaram este elemento  

de despesa, exceto Saúde Ambiental.  O segundo elemento de despesas de maior movimentação foi 

- Locação de mão de obra, sendo assim distribuído - 66,78% dos gastos neste elemento foram 

realizados pela Saúde Indígena e os outros 31,29% são de responsabilidade da Suest, 

especificamente da Divisão de Administração.  O 3º elemento com maior custo foi Outros Serviços 

de Terceiros - Pessoa Jurídica (material de consumo) sendo que a Saúde Indígena é responsável por 

64,18% e Suest por 35,82%. No final do exercício ainda havia 27,67% de restos a pagar, a maior 

parte de responsabilidade da Saúde indígena. Do total da movimentação referente a este exercício 

ficaram em restos a pagar 8,40% do recurso empenhado, 2,91% menor que no exercício passado. 

  Os demais elementos não menos importantes, tais como, diárias, passagens e 

despesas com locomoção e outras significaram 7,86% de todo o recurso de Despesas Correntes 

empenhadas, e em restos a pagar 0,89%. 

  Em relação ao Quadro X - Despesas de Capital por Grupo e 

Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação, o 1º elemento dizia respeito a 

obras e instalações, a coluna de restos a pagar não processados, apresenta um percentual de 81,48% 

e refere-se a obras de saneamento, especificamente da área indígena. As da Suest-Pa dizem respeito 

a um aditivo para conclusão do laboratório de água.  Em relação a equipamentos a responsabilidade 

é totalmente da Suest-Pa e tem cerca de 81,04% em restos a pagar. São equipamentos para o 

Laboratório de Controle de Qualidade da Água de responsabilidade da Sesam e também de 
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equipamentos para a Suest como um todo. De um modo geral este exercício apresentou um 

desempenho melhor que o anterior quanto a este elemento, embora seja refira a obras que são 

licitadas em final de exercício e em situação adversa como a que enfrentamos na região amazônica, 

especialmente por conta da dificuldade de acesso, tornando a concorrência muito pouco atrativa ao 

mercado. Por conta desta condição algumas licitações que foram “desertas”, outras tiveram suas 

propostas desclassificadas devido ao Decreto 7.622, de 22.12.11e outras em decorrência de vícios 

identificados na proposta.  



2.4.7. Indicadores Institucionais 

Tabela I – Indicadores Institucionais – Saneamento Ambiental 

 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 

Memória 

de 

Cálculo 

Tipo Fonte 
Método de 

Aferição 

Área 

Responsável 

pelo Indicador 

Resultado 

2010 

Resultado 

2011 

Saneamento Ambiental 

Percentual de 

execução 

física de 

obras de 

abasteciment

o de água 

com recursos 

do PAC (*) 

(*) 

Acumula

do - 

2007 a 

2010. 

 (Parâmetro 

de 

verificação: 

Portaria 623) 

Medir a 

execução física 

das obras do 

PAC 

 
 

 
 

 

 

 

47

77
𝑥100 

 

 

 

27

77
𝑥100 

 

 

 

3

77
𝑥100 

 

 

 

 

 

 

Eficácia 

 

 

 

 

 

 

 

Sigesan e 

Siscon 

Siafi 

 

 

 

 

Relatórios do 

Sigesan; 

 

Parecer Técnico 

de visita de 

acompanhamento 

(Diesp e Sensp) 

 

 

 

 

 

Densp  

Depin 

Suest/PA 

 

 

 

65,38 

 

 

 

 

 

2,56 

 

 

 

 

1,28 

 

 

61 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

3,9 

Percentual de 

execução física 

de obras de 

esgotamento 

sanitário com 

recursos do 

PAC (*) 

(*) 

Acumula

do - 

2007 a 

2010. 

Medir a 

execução física 

das obras do 

PAC 

 

 

 

 

9

18
𝑥100 

 

 

9

18
𝑥100 

 

 

 

0

18
𝑥100 

 

 

 

 

 

Eficácia 

 

 

 

 

 

Sigesan e 

Siscon 

Siafi 

 

 

 

 

Relatórios do 

Sigesan; 

 

Parecer Técnico 

de visita de 

acompanhamento 

(Diesp e Sensp) 

 

 

 

 

 

 

Densp  

Depin 

Suest 

 

 

 

 

61,9 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

47,37 

 

 

 

47,37 

 

 

 

 

0 

 



 53  

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 

Memória 

de 

Cálculo 

Tipo Fonte 
Método de 

Aferição 

Área 

Responsável 

pelo Indicador 

Resultado 

2010 

Resultado 

2011 

Saneamento Ambiental 

(Par

âmetro 

de 

verific

ação: 

Portari

a 623) 

 

  

Percentual de 

aldeias com 

sistema de 

abastecimento 

de água 

implantado com 

recursos do 

PAC (*) 

(*) Acumulado 

– 2007 a 2010 

OBS.:Será por 

Core – definido 

em reunião com 

técnicos do 

Densp em 

08.10.09 

Medir o 

percentual de 

aldeias com 

sistema de 

abastecimento 

de água 

implantados 

com recursos 

do PAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

42

61
𝑥100 Eficácia 

Planilha de 

acompanhamen

to de obras. 

Visita de 

acompanhamen

to de obras 

Planilha 

Acompanhament

o de obras  

(Densp) 

E visita de 

acompanhamento 

de obras (Diesp) 

DENSP 

Suest 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,85 

Percentual de 

aldeias com 

tratamento de 

água implantado 

com recursos do 

PAC (*) 

(*)Acumulado – 

2007 a 2010) 

Aferir o 

percentual de 

aldeias com 

tratamento 

de água 

implantado  

com recursos 

do PAC 

 

 

 

 

 

70

42
𝑥100 

Eficácia 

Planilha de 

acompanhamen

to em excel 

visita de 

acompanhamen

to de obras 

Planilha de 

Acompanhament

o (Densp) 

E visita de 

acompanhamento 

de obras (Diesp) 

DENSP 

Suest 

 

 

 

 

 

173,68 

 

 

 

 

166,67 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 

Memória 

de 

Cálculo 

Tipo Fonte 
Método de 

Aferição 

Área 

Responsável 

pelo Indicador 

Resultado 

2010 

Resultado 

2011 

Saneamento Ambiental 

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   

 

 

 

 

 

70

70
𝑥100 

Eficácia 

Planilha de 

acompanhamento 

Programação de 

acompanhamento 

 

Planilha 

Acompanham

ento (Densp) 

e visita de 

acompanhame

nto (Diesp) 

DENSP 

Suest 

 

100 

 

100 

Percentual de 

comunidades 

remanescentes 

de quilombo 

com SAA 

implantado com 

recursos do 

PAC 

(*) Acumulado 

– 2007 a 2010 

Verificar o 

percentual de 

comunidades 

remanescentes 

de quilombo 

com SAA 

implantado  

 

 

 

 

 

 

0

15
𝑥100 

 

Eficácia 

Relatório 

Consolidado 

de atividades  

(Densp) 

Planilha de 

acompanhame

nto 

(Diesp)/Sensp) 

Programação 

do PAC 

Planilha 

Acompanham

ento (Densp) 

e visita de 

acompanhame

nto 

(Diesp/Sensp) 

DENSP 

Suest 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

0 

Percentual de 

domicílios com 

Melhorias 

Sanitárias 

Domiciliares 

implantadas 

com recursos do 

PAC (RA 

ajustado) 

(*) Acumulado 

– 2007 a 2010 

Verificar o 

percentual de 

domicílios com 

Melhorias 

Sanitárias 

Domiciliares 

implantadas 

 

 

 

 

 

 

2709

4996
𝑥100 

 

Eficácia 

Programação 

do PAC 

Sigesan 

Relatório 

gerado do 

Sistema 

Programação 

do PAC 

DENSP/Suest 

 

 

 

 

 

53,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 



3. INFORMAÇÕES SOBRE RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS 

OU RECURSOS 

 

3.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

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

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

255014 Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual do Pará 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 
Saldo Final em 

31/12/2010 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2011 

      

Razões e Justificativas: 

Não houve ocorrência no período para as Contas Contábeis de códigos 21211.11.00, 21212.11.00, 21215.22.00 e 

21219.22.00 do Siafi. 

Fonte: Funasa/Suest-PA – 03/2012 

 

3.2. Análise Crítica: Não houve ocorrência no período para as Contas Contábeis de códigos 21211.11.00, 

21212.11.00, 21215.22.00 e 21219.22.00 do Siafi. 
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4. INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES 

 

4.1 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores 
 

 

Quadro XIII - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a pagar em 

31/12/2011 

2010      2.674.167,76                     63,22    2.642.483,76            31.620,78  

2009           78.775,72           74.493,45              4.282,27  

2008                              -    

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

Ano de Inscrição Montante Inscrito 
Cancelamentos 

Acumulados 

Pagamentos 

Acumulados 

Saldo a pagar em  

31/12/2011 

2010    10.552.897,80         1.326.737,22    5.956.611,25       3.269.549,33  

2009      1.600.233,39         1.263.057,32       312.087,11            25.088,96  

2008      2.274.262,90              67.845,59       130.576,50       2.075.840,81  

Observações 
Fonte: Siafi/Funasa/Suest-Pa -03/2012 

 

4.2 Análise Crítica: Os Restos a Pagar não Processados referem-se em sua maioria a obras de 

saneamento em área indígena não concluídas por vários motivos, tais como: incapacidade de 

conclusão pela empresa, por exemplo, obras empenhadas em 2008, cujos contratos serão 

rescindidos; e obras em andamento, como é o caso de 06 obras cujos empenhos são de 2010, 

gerados no final do exercício. Há também obra de construção do laboratório de controle  água 

iniciada em 2010 e concluída em 2011.Esta categoria é a que apresenta um maior percentual em 

restos a pagar não processados, por conta destas circunstâncias, tem permanecido nesta condição 

por mais de um exercício financeiro.   

  Os demais registros referem-se à aquisição de material permanente e de consumo que 

ainda não haviam sido entregues pelos fornecedores. A Superintendência tem adotado providências 

no sentido de que o contratado cumpra as cláusulas contratuais, passando pela notificação, em 

seguida pela aplicação de penalidade e sem sucesso submete a análise da PGF sobre viabilidade de 

cancelamento do empenho.  

  A Suest-Pa não efetivou registro no Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal – Siafi – de valores referentes a restos a pagar de exercícios anteriores a 2011 

sem que sua vigência tenha sido prorrogada por Decreto.   
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5.  INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA SUEST PA 

           

5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 
   

5.1.1 Demonstração da força de trabalho à disposição da unidade jurisdicionada 

QUADRO XIV – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 2012 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos 

no exercício 

Egressos no 

exercício Autorizada Efetiva 

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) 831 831 00 01 

1.1. Membros de poder e agentes políticos  06 06 - - 

1.2. Servidores de Carreira  (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 825 825   

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 228 228 - 01 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 
596 596 - - 

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

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e 

esferas 
01 01  - 

2. Servidores com Contratos Temporários 07 07  00 

3. Total de Servidores (1+2) 838 838 00 01 

Fonte:Funasa/Suest-Pa/Sereh/Socad – 03/2012 

 

5.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da unidade jurisdicionada 

QUADRO XV – SITUAÇÕES 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) 02 

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 02 

1.2. Exercício de Função de Confiança 0 

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 0 

2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4) 0 

2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo  0 

2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior 0 

2.3. Para Serviço em Organismo Internacional 0 

2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País 0 

3. Removidos (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 0 

3.1. De oficio, no interesse da Administração 0 

3.2. A pedido, a critério da Administração 0 

3.3. A pedido, independentemente do interesse da Administração para acompanhar 

cônjuge/companheiro 
0 

3.4. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Motivo de saúde 0 

3.5. A pedido, independentemente do interesse da Administração por Processo seletivo 0 

4. Licença remunerada (4.1+4.2) 06 

4.1. Doença em pessoa da família  06 

4.2. Capacitação  0 

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 08 

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro  0 

5.2. Serviço militar 0 

5.3. Atividade política 0 

5.4. Interesses particulares  08 

5.5. Mandato classista 0 

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) 0 

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 16 
Fonte:Funasa/Suest-Pa/Sereh/Socad – 03/2012 
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5.1.3 Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da unidade jurisdicionada  

QUADRO XVI – DETALHAMENTO ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES 

GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO) 

Tipologias dos cargos em comissão e das funções 

gratificadas 

Lotação Ingressos no 

exercício 

Egressos no 

exercício Autorizada Efetiva 

1. Cargos em comissão 20 20 0 0 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior 19 19 0 0 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 05 05 0 0 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 
descentralizado 

14 14 0 0 

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 0 0 0 0 

1.2.4. Sem vínculo 01 01 0 0 

1.2.5. Aposentados 0 0 0 0 

2. Funções gratificadas 14 14 0 0 

2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 11 11 0 0 

2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado 03 03 0 0 

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 0 0 0 0 

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)  34 34 0 0 
Fonte:Funasa/Suest-Pa/Sereh/Socad – 03/2012 

 

5.1.4 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a idade 

 

QUADRO XVII – 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 05 222 543 65 

1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 01 05 0 

1.2. Servidores de Carreira  0 0 220 538 65 

1.3. Servidores com Contratos Temporários 1 05 1 0 0 

2. Provimento de cargo em comissão 0 0 11 06 0 

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 0 02 02 0 

2.3. Funções gratificadas 0 0 07 04 0 

3. Totais (1+2) 1 05 233 549 65 

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Sereh/Socad – 03/2012 
 

5.1.5 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada segundo a escolaridade 

 

QUADRO XVIII – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - 

SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 

Tipologias do Cargo 
Quantidade de pessoas por nível de escolaridade 

1  2  3  4  5 6 7 8 9 

1. Provimento de cargo efetivo 0 02 35 121 464 215 0 0 0 

1.1. Membros de poder e agentes políticos - - - - - - - - - 

1.2. Servidores de Carreira  - 02 35 121 464 208    

1.3. Servidores com Contratos Temporários - - - - - 07 - - - 

2. Provimento de cargo em comissão 0 0  04 23 11 0 0 0 

2.1. Cargos de Natureza Especial - - - - - - - - - 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 
- - - - 18 09 - - - 

2.3. Funções gratificadas - - - 04 05 02 - - - 

3. Totais (1+2) 0 02 35 125 487 226 0 0 0 
LEGENDA 

Nível de Escolaridade 

1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 - Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-

Graduação; 8 – Mestrado; 9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada. 

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Sereh/Socad – 03/2012 
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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 aposentadoria 

QUADRO XIX - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS - SITUAÇÃO APURADA 

EM 31 DE DEZEMBRO/2011 

Regime de proventos / Regime de aposentadoria  

Quantidade 

De Servidores 

Aposentados até 31/12 

De Aposentadorias 

iniciadas no exercício de 

referência 

1. Integral 997 79 

1.1 Voluntária 993 79 

1.2 Compulsória 0 0 

1.3 Invalidez Permanente 04 0 

1.4 Outras 0 0 

2. Proporcional 45 0 

2.1 Voluntária 45 0 

2.2 Compulsória 0 0 

2.3 Invalidez Permanente 0 0 

2.4 Outras 0 0 

3. Totais (1+2) 1042 79 

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Sereh/Socad -03/2012 

 

5.2.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade jurisdicionada 

QUADRO XX - 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 48 06 

1.1. Integral 26 06 

1.2. Proporcional 0 0 

2. Em Atividade 22 14 

3. Total (1+2) 48 20 

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Sereh/Socad -03/2012 

 

5.3 Composição do Quadro de Estagiários 

QUADRO XX - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS 

Nível de escolaridade 
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício 

(em R$ 1,00) 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre 

1. Nível superior          18 18 18 18 208.129,85 

1.1 Área Fim 03 03 03 03 28.019,65 

1.2 Área Meio 15 15 15 15 180.110,20 

2. Nível Médio 29 29 29 29 240.912,94 

2.1 Área Fim 05 05 05 05 32.802,94 

2.2 Área Meio 24 24 24 24 208.110,00 

3. Total (1+2) 47 47 47 47 449.042,79 

Fonte:Funasa/Suest-Pa/Sereh/Socap – 03/2012    

 

 

 

 

 
 

 

 



 

5.4. Demonstração dos custos de pessoal da unidade jurisdicionada 
  
QUADRO XXI - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES Em R$ 1,00 

Tipologias/ 
Exercícios 

Vencimentos e 
vantagens fixas 

Despesas Variáveis Despesas 
de 

Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais 

Total 
Retribuições Gratificações Adicionais Indenizações 

Benefícios 
Assistenciais e 

previdenciários 

Demais 
despesas 
variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  

2011 57.220,00 0 42.521,43 4.691,70 4.938,69 0 0 0 0 109.371,82 

2010 55.553,40 0 41.282,94 4.555,05 4.794,84 0 0 0 0 106.186,23 

2009 48.455,52 0 35.884,11 8.800,41 8.178,42 0 0 0 0 101.318,46 

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 

Exercícios 

2011 69.123.605,24 48.413.59 35.119.365,16 11.613.687,07 8.766.517,18 2.863.250.14 22.934,69 0 0 127.557.773,07 

2010 44.456.231,36 49.401,62 35.836.086,90 11.850.701,09 8.945.125,69 2.779.854,50 23.087,31 0 0 68.140.238,47 

2009 46.977.138,89 50.495,36 43.714.848,48 13.290.709,04 5.430.708,95 1.520.509,48 34.240,06 0 0 106.131.019,10 

Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios 

2011 7.600,00 0 0 0 0 2.097,00 0 0 0 9.697,00 

2010 6.130,00 0 0 0 0 1.828,80 0 0 0 7.958,80 

2009 6.130,00 0 0 0 0 1.828,80 0 0 0 7.958,80 

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 

Exercícios 

2011 25.998.825,71 1.340.201,00 27.396.045,23 6.349.120,06 6.444.421,33 2.151.307,55 182.654,18 0 0 707.860.286,73 

2010 234.542,40 0 129.513,60 45.066,48 54.983,16 0 0 0 0 464.105,64 

2009 212.107,76 0 122.346,0 40.523,08 27.621,56 0 0 0 0 402.598,40 

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercícios 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 

2011 153.049,48 66.403.35 50.855,15 12.834,43 15.101,07 0 0 0 0 298.243,48 

2010 150.048,51 65.101,32 49.857,99 12.582,77 14.661,23 0 0 0 0 292.251,82 

2009 139.704,24 45.702,28 48.601,74 15.055,27 1.653,19 1.680,00 0 0 0 252.396,72 

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 

Exercícios 

2011 279.638,71 79.227,23 125.829,84 45.350,52 59.235,25 0 0 0 0 589.281,55 

2010 274.155,60 76.919,64 123.451,80 44.242,74 58.073,77 0 0 0 0 537.503,44 

2009 231.627,62 57.517,80 156.026,97 44.453,22 26.865,61 0 0 0 0 516.491.22 

Fonte:Funasa/Suest – Pa/Sereh/Socad  - 03/2012 



 

5.5 Terceirização de mão de obra empregada pela unidade jurisdicionada 

 
 

 

            Não se aplica a UJ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



5.5.1. Informações sobre contratação de serviços de limpeza, higiene e vigilância ostensiva pela unidade 
 

Quadro XXII - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE E VIGILÂNCIA OSTENSIVA 

Unidade Contratante 

Nome:  Superintendência Estadual do Pará 

UG/Gestão: 2585014/36211 CNPJ: 26989350/0005-40 

Informações sobre os contratos 

Ano do 

contrato 
Área Nat. 

Identificação do 

Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

 

Período contratual de execução das 

atividades contratadas 

Nível de Escolaridade exigido 

dos trabalhadores 

contratados 
Situação 

F M S 

Início Fim P C P C P C  

2006 V O 09/2006 04.113.174/0001-11 20/04/2006 19/04/2011 4 4 - - - - E 

2008 V O 34/2008 006.211.58/0012-31 23/09/2008 22/09/2011 8 8 - - - - E 

2008 V O 46/2008 04.113.174.0001-11 31/10/2008 30/10/2011 10 10 - - - - E 

2009 L O 48/2009* 08.064.978/0001-29 21/12/2009 20/12/2011 4 4 3 3 - - P 

2009 L O 53/2009 63807.812/0001-63 28/12/2009 27/12/2012 7 7 8 8 - - P 

2009 V O 20/2009 006.211.58/0012-31 11/09/2009 10/09/2011 4 4 - - - - E 

2009 V O 28/2009* 05.742.568/0001-00 13/10/2011 12/10/2012 3 3 1 1 - - A 

2009 V O 55/2009* 02.650.833/0001-23 31/12/2009 30/12/2011 2 2 4 4 - - P 

2010 V E 53/2010 02.650.833/0001-23 23/12/2010 20/06/2011 2 2 6 6 - - E 

2010 L O 57/2010* 08.087.568/0001-01 31/12/2010 30/12/2011 12 12 2 2 - - A 

2010 L O 58/2010* 63.807.812/0001-63 31/12/2010 30/12/2011 3 3 1 1 - - A 

2010 V O 61/2010* 04.113.174/0001-11 31/12/2010 30/12/2011 4 4 - - - - A 

2011 V O 22/2011* 02.650.833/0001-23 05/07/2011 04/07/2012 1 1 3 3 - - A 

2011 V O 29/2011* 02.650.833/0001-23 26/10/2011 25/10/2012 4 4 - - - - A 

2011 V O 31/2011 04.113.174/0001-11 31/10/2011 30/10/2012 4 4 - - - - A 

Observação: * Contratos Sub-rogados para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas: nº 48/2009 –26/08/2011/ nº 28/2009 –30/12/2011/ nº 55/2009 - 29/09/2011/ nº 57/2010 - 

25/10/2011/ nº 58/2010 - 01/09/2011/ nº 61/2010 -27/08/2011/ nº 22/2011-25/10/2011/  nº 29/2011 - 06/12/2011.  
LEGENDA 

Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 

Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada. 

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Salog – 03.2012 
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5.5.2. Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo plano de cargos do órgão 
 

Quadro XXIII - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

 

Unidade Contratante 

Nome: Superintendência Estadual do Pará 

UG/Gestão: 255014/36211 CNPJ: 26989350/0005-40 

Informações sobre os contratos 

Ano do 

contrato 
Área Nat. 

Identificação 

do Contrato 

Empresa Contratada 

(CNPJ) 

Período contratual de execução 

das atividades contratadas 

Nível de Escolaridade exigido dos 

trabalhadores contratados Situação 

F M S 

Início Fim P C P C P C  

2006 2 O 33/2006 04.883.452/2001-00 10/11/2006 09/11/2011 10 10 4 4 1 1 E 

2008 2 O 05/2008 04.883.452/2001-00 04/03/2008 03/03/2011 7 7 2 2 1 1 E 

2009 1 O 05/2009 08.629.122/0001-53 03/04/2009 02/04/2012 - - 1 1 - - P 

2010 1 O 36/2010* 08.087.568/0001-01 16/11/2010 15/11/2011 6 8 8 8 - - A 

2010 1 O 41/2010* 07.270.170/0001-35 06/12/2010 05/12/2011 39 39 24 24 - - A 

2010 1 O 56/2010* 04.630.524/0001-17 31/12/2010 30/12/2011 23 23 2 2 - - A 

2010 1 O 64/2010 15.339.245/0001-15 31/12/2010 30/12/2011 6 6 - - - - A 

2010 1 O 65/2010* 04.630.524/0001-17 31/12/2010 30/12/2011 7 7 11 11 - - A 

2011 1 O 01/2011 07.679.989/0001-50 01/02/2011 31/01/2013 - - 2 2 - - P 

Observação: * Contratos Sub-rogados para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas: nº 36/2010 – 26/12/2011 / nº 41/2010 – 25/10/2011 / nº 56/2010 – 26/11/2011 / nº 65/2010 – 

28/10/2011. 
LEGENDA 

Área: 

1. Apoio Administrativo Técnico e Operacional; 
2. Manutenção e Conservação de Bens Imóveis;  

3. Tecnologia da Informação; 

4. Serviços de Copa e Cozinha; 
5. Manutenção e conservação de Bens Móveis; 

6. Serviços de Brigada de Incêndio; 

7. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes; 
8. Outras. 

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial. 
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior. 

Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado. 

Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada 
 

 

 
 

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Salog – 03.2012 

 



5.6 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos  
 

A Funasa ainda não definiu concretamente os indicadores para esta área. Considerando que 

seguimos normas nacionais advindas do órgão central, aguardamos a definição dos mesmos. 

Entretanto, a equipe do Sereh/Pará apresentou algumas considerações, abaixo descritas, possíveis de 

utilização no futuro. 

 Absenteísmo; O indicador poderá ser será utilizado após o primeiro ciclo de avaliação, 

hoje o controle á apenas para alimentar o sistema de cadastro em nível de afastamento com 

inclusão de códigos e lançamento em folha (SIAPE/SIAPECAD);     

 Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais; o indicador está em fase de 

implementação através de programa específico, logo será realizado um controle mais eficaz; 

  Rotatividade (turnover); O indicador é trabalhado de forma manual apenas no que 

concerne remoção, lotação (interna) e os demais pontos apenas no SIAPECAD como 

afastamento.  

 Exoneração: objetivo é fazer um controle maior com carteira específica logo um 

acompanhamento com mais qualidade;   

 Educação Continuada: O indicador poderá ser desenvolvido através da capacitação, sendo 

condensado com o programa da CODER/PRESIDÊNCIA treinamento; 

 Satisfação e Motivação: o indicador poderá ser utilizado após a avaliação de desempenho, 

hoje não existe no serviço público;  

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

desempenho; 

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

de desempenho, no entanto, a Funasa ainda não estabeleceu metas intermediarias ou 

individuais a SUEST para que a área de Recursos Humanos tenha parâmetros oficias no 

sentido de mensurar os indicadores que possam contar no relatório desta Suest. 

 Níveis Salariais: O indicador já está sendo avaliado por este relatório nos quadros acima, 

quanto ao controle efetivo somente através do sistema SIAPE/SIAPECAD;   

 Demandas Trabalhistas: As demandas trabalhistas hoje são efetivas da Procuradoria 

Federal junto à justiça federal, caso seja indicador de todas as SUEST, abriremos um link 

diretamente com o poder judiciário, haja vista, que o número é crescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS 

 

6.1. Instrumentos de transferência vigentes no exercício  

6.1.1  Relação dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de 2011 

  (NÃO SE APLICA À SUEST) 

 

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

últimos exercícios  

(NÃO SE APLICA À SUEST) 
 

6.1.3  Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que vigerão no 

exercício de 2012 e seguintes  

(NÃO SE APLICA À SUEST) 

 

6.2. Informações sobre a prestação de contas relativas aos convênios, termos de cooperação e 

contratos de repasse  

 
QUADRO XXIV – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE 

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA 

MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE 

COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE REPASSE. 

Valores em R$ 

1,00 

Unidade Concedente 

Nome: Superintendência Estadual do Pará 

CNPJ: 26989350/0005-40 UG/GESTÃO: 255014 / 36211 

Exercício da 

prestação 

das contas 

Quantitativos e montante repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 

Contratos de 

Repasse 

2011 

Contas prestadas 
Quantidade 02 - 09 

Montante Repassado 600.000,00 - 7.544.110,59 

Contas NÃO 

prestadas 

Quantidade 03 - 05 

Montante Repassado 1.162.900,45 - 5.150.000,00 

2010 

Contas prestadas 
Quantidade 05 - - 

Montante Repassado 3.474.545,45 - - 

Contas NÃO 

prestadas 

Quantidade 04 - - 

Montante Repassado 8.159.898,99 - - 

2009 

Contas prestadas 
Quantidade 03 - - 

Montante Repassado 4.085.250,00 - - 

Contas NÃO 

prestadas 

Quantidade 04 - - 

Montante Repassado 6.504.371,54 - - 

Anteriores a 

2009 

Contas NÃO 

prestadas 

Quantidade 04 - - 

Montante Repassado 470.321,62 - - 
Fonte: SIAFI / SUEST-PA/SECON/SOPRE –  15/03/2012 
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6.2.1  Informações sobre a análise das prestações de contas de convênios e de contratos de 

repasse 
 

QUADRO XXV - VISÃO GERAL DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE 

CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE 

Valores em R$ 

1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: Superintendência Estadual do Pará 

CNPJ: 26989350/0005-40 UG/GESTÃO: 255014 / 36211 

Exercício da 

prestação 

das contas 

Quantitativos e montantes repassados 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

2011 

Quantidade de contas prestadas 11 34 

Com prazo de 

análise ainda não 

vencido 

Quantidade 
Contas analisadas 07 26 

Contas Não analisadas * 04 08 

Montante repassado (R$) 4.682.116,91 24.817.871,89 

Com prazo de 

análise vencido 

Contas 

analisadas 

Quantidade Aprovada 07 08 

Quantidade Reprovada 02 02 

Quantidade de TCE 06 02 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade  * 06 12 

Montante repassado (R$) 2.505.367,66 7.842.851,25 

2010 

Quantidade de contas prestadas 33 21 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada 25 19 

Quantidade Reprovada 08 02 

Quantidade de TCE 09 - 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade  * 08 - 

Montante repassado (R$) 4.040.414,20 - 

2009 

Quantidade de contas prestadas 52 - 

Contas analisadas 

Quantidade Aprovada 35 - 

Quantidade Reprovada 17 - 

Quantidade de TCE 25 - 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade  * 02 - 

Montante repassado  109.992,00 - 

Exercícios 

anteriores a 

2009 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade  ** 21 - 

Montante repassado  7.414.091,52 - 

Fonte: SIAFI / FUNASA/SUEST-PA/SECON/SOPRE – EM, 15/03/2012 

(*)   – Contas não analisadas, aguardando análise técnica – Diesp/PA. 

(**) – Descrição na analise crítica 

 

  6.3   Análise Crítica: Atuando com a responsabilidade de fazer a gestão dos convênios e termos 

de repasses, a Superintendência Estadual do Pará por meio do Serviço de Convênios vem 

desenvolvendo as suas atividades de forma uniforme quanto ao saneamento das transferências em 

situação de inadimplente, notificando insistentemente os gestores e ex-gestores e os orientandos 

quanto à melhor forma de resolução dos problemas, evitando assim, a instauração de Tomada de 

Contas Especial. Vale registrar, que durante o exercício de 2011 ocorreu uma redução significativa 

de processos encaminhados para instauração da devida TCE, dado ao trabalho de acompanhamento 

“in loco” da execução financeira de diversos convênios e termos de compromissos. 

  A tabela abaixo mostra a evolução significativa das transferências realizadas nos três 

últimos exercícios; lembrando que esta Superintendência iniciou os encaminhamentos para 

pagamento de parcelas somente a partir de novembro/2010, em virtude da descentralização desta 

ação ter ocorrido no final de outubro do mesmo ano: 
TABELA II -  Situação de Transferências de Recursos no Âmbito da Suest-Pa, no Período 2009-2011 

ANO MONTANTE REPASSADO EVOLUÇÃO (%) 

2009 R$10.589.621,54 - 

2010 R$11.634.444,44 10,98% 

2011 R$14.457.011,04 24,26% 
Fonte: Funasa/Suest-Pa/Secon – 03/2012 
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  Apresentando ainda um quadro insuficiente de profissionais da área de engenharia, 

comparado ao número de obras a serem visitadas, bem como a área geográfica do estado do Pará, 

que não permite a facilidade de acessibilidade aos diversos municípios, a análise das prestações de 

contas apresentadas ficou prejudicada, não produzindo assim o efeito desejado, visto que não está 

na governabilidade da Superintendência à realização de concurso público para nomeação de novos 

profissionais; ressaltando, que a estrutura da área financeira se apresenta adequada no momento, 

diferente da área de engenharia que não corresponde a real necessidade em termos de recursos 

humanos. 

  Desta forma, é importante observar que nos exercícios anteriores a 2009, com 

relação às Contas Não Analisadas (Quadro A.6.5), a existência da quantidade de vinte e uma (21) 

prestações que se encontram distribuídas na forma a seguir: 

 
QUADRO XXVI – DISTRIBUIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO 

AMBITO DA SUEST-PA, EM 2011 

QDE LOCALIZAÇÃO VALOR 

11 Presidência da Funasa. R$5.212.144,52 

01 Em análise no Setor de Prestação de Contas da Suest/Pa.      R$21.900,00 

09 Em análise na Divisão de Engenharia da Suest/Pa. R$2.180.047,00 

21 TOTAIS R$7.414.091,52 
Fonte: Funasa/Suest-Pa/Secon – 03/2012 

 

  Contudo, a Superintendência dispõe de estrutura física e material condizente para o 

desenvolvimento desta atividade, utilizando-se também dos sistemas SISCON, SIGOB, SIGESAN, 

SICONV e SIAFI. 
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7. DECLARAÇÃO REFERENTE A CONTRATOS E CONVÊNIOS 

 

7.1. DECLARAÇÃO DE INSERÇÃOE ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E SICONV 
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8. INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS    
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8.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 8.730/93 

 
QUADRO XXVII – 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 00 00 00 

Entregaram a DBR 00 00 00 

Não cumpriram a obrigação 00 00 00 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a DBR 05 00 05 

Entregaram a DBR 05 00 05 

Não cumpriram a obrigação 00 00 00 

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

Obrigados a entregar a DBR 29 00 29 

Entregaram a DBR 29 00 29 

Não cumpriram a obrigação 00 00 00 

Fonte:Funasa/Suest-Pa/ Sereh/Socad – 03/2012 

 

8.2  Análise Crítica:  Considerando que todos os servidores da Suest – Pa que deveriam entregar a 

RDB, cumpriram com esta obrigação, não sendo necessário nenhum ato de intervenção, por parte 

da Sereh, especificamente o Setor de Cadastro –Socad, responsável pelo gerenciamento e recepção 

das RDB. O gerenciamento das RDB é manual, não há um sistema informatizado a autorização e 

feita mediante documento impresso. A Suest-Pa não desenvolve nenhum tipo de análise sobre as 

DBR no sentido de verificar eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração 

recebida. Em relação a preservação do sigilo fiscal das informações, não dispomos de nada 

específico, as DBR são arquivadas nas pastas funcionais dos servidores. 
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9. INFORMAÇÕES SOBRE FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE CONTROLE 

INTERNO DA UJ 

 

9.1. Estrutura de Controle Interno da UJ   
 

Quadro XXVIII - 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 
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Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, 

armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 
    X 

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente 

para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 
    X 

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.    X  

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 

indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma 

eficaz. 
   X  

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em 

todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. 
   X  

Monitoramento 
1 2 3 4 5 

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua 

validade e qualidade ao longo do tempo. 
    X 

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

avaliações sofridas.    X  

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

desempenho.     X 

Considerações gerais: O quadro em questão foi submetido à apreciação dos gerentes da Suest-Pa durante a 7ª reunião 

do Corege - Colegiado Regional de Gestão, ocorrida no dia 14.03.2011, tendo sido todos os itens avaliados pelos 

presentes, que defendiam seus  posicionamentos e foram acatados por consenso mesmo em alguns itens polêmicos. 

Participaram desta reunião 11 gerentes e 04 servidores que desempenham função técnica ou de apoio aos gerentes, 

representando todas as áreas que compõem a estrutura da Superintendência: Superintendente; Administração – 04; 

Recursos Humanos – 01; Convênio – 01; Assessoria – 02; Engenharia (atividade fim) – 01; Saneamento Ambiental 

(atividade fim) – 02. A Suest-Pa não possui em sua estrutura um setor específico de controle interno, algumas 

atividades desta área são desenvolvidas pela Diadm, com apoio das demais unidades.  
LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

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

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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10. INFORMAÇÕES QUANTO A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL 

10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

QUADRO XXIX - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem 

em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e 

matérias primas. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade 

ambiental foram aplicados? Aquisição de cartuchos recondicionados não foi mais 

desenvolvida por conta de ter-se tornado ante-econômico, alguns equipamentos 

sofreram danos por conta dos cartuchos recondicionados. 

 

 

 

X 

   

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente 

adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior 

quantidade de conteúdo reciclável. 

 

 

  

X 

  

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por 

fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de 

limpeza biodegradáveis). 

   

X 

  

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a 

existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex: 

ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido 

considerada nesses procedimentos? Embora seja bastante incipiente tem-se adquirido 

produtos com certificações do IMETRO e PROCEL 

 

 

X 

    

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 

consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses 

produtos sobre o consumo de água e energia? Redução do consumo de energia em 

9,41% provocado pela substituição de equipamentos de ar refrigerados, comparação 

entre exercícios 2010 e 2011. (Anexo II) 

 

 

  

 

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? A aquisição de veículo é feita pela Presidência 

não temos como afirma a aplicação.  

 

 X  

 

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido 

manifestada nos procedimentos licitatórios? Nas aquisições de suprimento de 

informática os editais prevêem o fornecimento de cartuchos recondicionados, mas estes 

demonstraram ser ante-econômicos e prejudiciais aos equipamentos.Assim estamos 

trabalhando com originais. 

 

  
 

X 

 

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

qualidade de tais bens/produtos. 
   X 

 

 

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e materiais 

que reduzam o impacto ambiental. 

  
 

X 
  

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 
    X 

12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Por meio de comunicação oficial.   

   X  

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade de 

proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus 
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servidores. 

 Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha 

(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)? Por meio de palestras, folders e 

comunicação oficial. 

X 

Considerações gerais: O quadro em questão foi submetido a apreciação dos gerentes da Suest-Pa durante a 7ª reunião 

do Corege -  Colegiado Regional de Gestão, ocorrida no dia 14.03.2011, tendo sido todos os itens avaliados pelos 

presentes, que defendiam seus  posicionamentos e foram acatados por consenso mesmo em alguns itens polêmicos. 

Participaram desta reunião 11 gerentes e 04 servidores que desempenham função técnica ou de apoio aos gerentes, 

representando todas as áreas que compõem a estrutura da Superintendência: Superintendente; Administração – 04; 

Recursos Humanos – 01; Convênio – 01; Assessoria – 02; Engenharia (atividade fim) – 01; Saneamento Ambiental 

(atividade fim) – 02. A Suest-Pa não possui em sua estrutura um setor específico de controle interno, algumas 

atividades desta área são desenvolvidas pela Diadm, com apoio das demais unidades. Para aplicar os itens 01e 08 seria 

necessário que houvesse uma legislação que amparasse tais tomadas de decisão, uma vez que os licitantes geralmente 

recorrem judicialmente alegando cerceamento de participação.  
LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

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

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

 (5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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11. INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 

 

       11.1.  Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial 
 

Quadro XXX - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da 

União. (Anexo III – pág.126) 

            

QUADRO XXXI - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL LOCADOS DE 

TERCEIROS 

 LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS 

LOCADOS DE TERCEIROS PELA UJ 

EXERCÍCIO 2011 EXERCÍCIO 2010 

BRASIL 

UF - Pará 11 11 

Município – Capitão Poço / Dsei-Guatoc 01 01 

Município – Novo Progresso / Dsei-Tapajós 01 01 

Município – Jacareacanga / Dsei-Tapajós 01 01 

  Município – Redenção / Dsei-Kayapó 02 02 

Município – Ourilândia / Dsei- Kayapó 01 01 

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

Município – Santana do Araguaia / Dsei- Kayapó 01 01 

Município – Altamira / Dsei- Altamira 02 02 

Subtotal Brasil 11 110 

EXTERIOR 
PAÍS 1 Não se Aplica Não se Aplica 

cidade “n”   

Subtotal Exterior Não se Aplica Não se Aplica 

Total (Brasil + Exterior) 11 11 

Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Sopat- Março/2012 - Relatórios de Inventario de Bens Imóveis e da Relação Detalhada de Imóveis por 
UG/UF/MUNICIPIOS do SPIUnet / documentos de imóveis em arquivo na Suest-Pa 

 

XXXII - Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da 

UJ.  (Anexo IV – pag.128) 

               

Análise Crítica: O processo de legalização dos imóveis foi iniciado durante o exercício de 2011, 

em relação aos prédios da Região Metropolitana de Belém – Sede da Superintendência, localizado 

no bairro do Reduto e quanto ao prédio localizado no bairro do Telégrafo. Houve a verificação da 

situação dos imóveis localizados no município de Barcarena, considerando que a Companhia de 

Desenvolvimento de Barcarena – CODEBAR – decretou falência e transferiu ao SPU. Em 19... a 

então FSESP adquiriu 11 lotes  para edificar residências para seus técnicos que atuavam na Unidade 

de Saúde. Esta situação será deverá ser verificada junto ao Cartório do Município, quanto a 

Certidão de Posse dos lotes, bem como verificar a situação do prédio onde funcionavam as Ações 

de Saúde da Funasa antes da Descentralização, como Unidade Mista de Barcarena.  

    Os imóveis da antiga FSESP localizados nos demais municípios necessitam ainda, 

de avaliação “in loco”, para avaliar e dar início ao processo de regularização. Quanto aos imóveis 
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oriundos da Sucam, deve-se aplicar os procedimentos de busca nos municípios onde as Ações de 

Endemias eram desenvolvidas pelos Distritos Sanitários com as especificações dadas  de Micro e 

Macro regiões, para que possam ser localizados, verificando  a natureza do domínio, quanto a 

situação de domínio dos mesmos, bem como avaliar o interesse da Funasa em manter sob sua 

gerência. Caso não haja interesse o imóvel será devolvido ao SPU, por se tratar de imóveis cedidos 

pelas prefeituras municipais para desenvolver atividades de endemias. Os imóveis doados a Sucam 

e as situações dos imóveis disponibilizados pelo SPU a Sucam. As Ações do Setor de Patrimônio – 

Sopat vem sendo programadas e apresentadas a Administração com o objetivo de serem executadas, 

entretanto, esta ficou comprometida pela falta de recursos para os deslocamento, por força do 

Decreto 7.446/2011, que obriga a priorização das atividades finalísticas.                                   
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12. INFORMAÇÕES SOBRE UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO 

 

12.1 Despesas com cartão de crédito corporativo  

 

12.1.1  Relação dos portadores de  Cartão de Crédito Corporativo na unidade e utilização no 

exercício  
 

QUADRO XXXIII -  DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR 

UG E POR PORTADOR 

Valores em 

R$ 1,00 

Código da UG 1 252014 Limite de Utilização da UG  

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

1. Abraão Raimundo Alab Tavares 257.067.722-15 90,00 0,0 90,00 90,00 

2. Afonso Costa da Silva 093.337.622-72 5.000,00 1.782,21 0,0 1.782,21 

3. Célio Alfredo Macedo Baia 256.482.172-34 5.500,00 1.070,00 2.000,00 3.070,00 

4. Daniel Rodrigues Couto 159.331.722-00 277,00 43,00 234,00 277,00 

5. João Nunes Monteiro 039.910.752-53 5.535,60 2.150,00 2.857,19 5.007,19 

6. Letacilo Albuquerque da Silva 166.184.082-53 2.500,00 267,38 170,00 437,38 

7. Moises Benigno Queiroz 

Filgueiras 
256.007.292-00 1.000,00 216,00 0,0 216,00 

8. Paulo Afonso Costa 157.886.602-20 2.300,00 0,0 1.514,96 1.514,96 

9. Raimundo Nonato de Almeida 097.089.282-91 1.000,00 0,0 230,67 230,67 

10. Valmir Nazareno Oliveira de 

Araújo 
246.785.892-87 7.300,00 6.300,00 0,0 6.300,00 

Total utilizado pela UG  11.828,59 7.096,82 18.925,41 
Fonte:Funasa/Suest-Pa/Diadm/Saofi – Fev.2012 

 

12.1.2  Utilização dos Cartões de Crédito Corporativo da unidade 
 

QUADRO XXXIV – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO 

(SÉRIE HISTÓRICA) 

Valores em R$ 

1,00 

Exercícios 
Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor  Quantidade (b) Valor (a+b) 

2011 12 11.828,59 10 7.096,82 18.925,41 

2010 34 27.507,16 69 86.451,56 113.958,72 

2009 53 54.778,60 99 157.902,07 212.680,67 
Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Saofi – Fev.2012 
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13. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS 

DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU 

13.1.  Deliberações do TCU atendidas no exercício   
 

QUADRO XXXV – CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde - Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

1 023.196/2009-1 2766 9.5.2 DE 
Ofício nº 682/2011-TCU/SECEX-

PA 

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

Superintendência Estadual do Pará 7482 

Descrição da Deliberação: 

Determinar a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que conclua, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência 

desta deliberação, as providências com vistas à quantificação e obtenção do ressarcimento ao erário dos prejuízos 

oriundos da não comprovação da regular aplicação dos recursos dos Convênios nº 2802/06 (SIAFI 591042), nº 

2531/06 (SIAFI 591066) e nº 0444/06 (SIAFI nº 571797), firmados com a Prefeitura Municipal de Portel/PA, 

instaurando, caso necessário, a competente tomada de contas especial;  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Serviço de Convênios - Secon 115305 

Síntese da providência adotada:  

Depois de esgotados todos os procedimentos administrativos junto ao Gestor Municipal, foram instaurados os 

processos das Tomadas de Contas Especiais.  

Síntese dos resultados obtidos 

Processos instaurados e em andamento. 

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

gestor 

O não atendimento às notificações expedidas administrativamente obrigaram a instauração das Tomadas de Contas 

Especiais.  
 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde    2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

2 TC-012.818/2007-9 
1930/2011-TCU 2° 

Câmara 
1 DE Controle n°28520 -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa 7482 

Descrição da Deliberação: 

Atos de aposentadorias legais e destaque de atos 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST-Pa /SEREH/SOCAD 7482 
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Síntese da providência adotada:  

Registro dos atos nos assentamentos funcionais e destaque dos atos 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

3 TC-006.091/2011-3 
5980/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE Controle  

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa 7482 

Descrição da Deliberação: 

Atos de aposentadorias consideradas legais  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST-Pa/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Emissão de título de Inatividade 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  

Código 

SIORG 

Fundação Nacional de Saúde 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

4 TC-020.831-2011-0 
6531/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE Controle n°36932 -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa 7482 

Descrição da Deliberação: 

Atos de aposentadorias consideradas legais 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST-PA/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Emissão de Título de Inatividades 
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Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 

  

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde / Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

5 TC-004.384/2011-3 
1431/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE Controle n°30361 -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa 7482 

Descrição da Deliberação: 

Atos de aposentadorias  prejudicado por perda de objetivo 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST-PA/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Anotação nos Assentamentos Funcionais 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atos de aposentadorias  prejudicado por perda de objetivo 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

6 TC-027.154/2011-4 
9589/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE Controle n°43913 -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa 7482 

Descrição da Deliberação: 

Atos de aposentadorias consideradas legais 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST-Pa/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Emissão de Título de Inatividades 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde/Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

7 TC-011.029/2011-0 
5776/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE Controle n°33237 -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa 7482 

Descrição da Deliberação: 

Atos de aposentadorias considerados legais 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Emissão de Título de Inatividades 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde/Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

8 TC-018.149/2011-1 
5994/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE Controle n°34932 -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa  7482 

Descrição da Deliberação: 

Atos de aposentadorias  considerados legais 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST-Pa/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Emissão de Título de Inatividades 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde/Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

9 TC-006.100/2011-2 
6223/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE Controle n°34940 -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa  7482 

Descrição da Deliberação: 

Atos de aposentadorias considerados legais  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST-Pa/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Emissão de Título de Inatividades 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde/Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

10 TC-027.629/2011-2 
8530/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE Controle n°40076 -TCU/Sefip 

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

SUEST/PA 7482 

Descrição da Deliberação: 

Atos de aposentadorias considerados legais  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Emissão de Título de Inatividades 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

11 TC027.62982011-2 
8530/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE Controle n°40076 -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará - SUEST/PA 7482 

Descrição da Deliberação: 

Atos de aposentadorias considerados legais 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST-Pa/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Emissão de Título de Inatividades 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde/Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

12 TC-011.578/2011-4 
5984/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE Controle -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará - SUEST/PA 7482 

Descrição da Deliberação: 

Atos de aposentadorias considerados legais 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Emissão de Título de Inatividade 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde/Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

13 TC-003.623/2011-4 
2454/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE Controle n°30122 -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará - SUEST/PA  7482 

Descrição da Deliberação: 

Atos de aposentadorias  considerados legais 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Emissão de Título de Inatividade 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

 

 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde/Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

14 TC-013.546/2010-4 
10067/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE Controle n°42969 -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará - SUEST/PA  7482 

Descrição da Deliberação: 

Atos de aposentadorias considerados legais 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST-Pa/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Emissão de Título de Inatividade 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde/Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

15 TC-012.818/2007-9 
1930/2011-TCU 2° 

Câmara 
1 e 1.9 RE Controle n°28520 -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa 7482 

Descrição da Deliberação: 

Atos considerados legais e destaque dos atos 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST-Pa/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Registro dos atos nos assentamentos Funcionais e destaque dos atos 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde/Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

16 TC-000.983/2011-0 
2463/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE RL-0013-13/11-1-WAR 

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa 7482 

Descrição da Deliberação: 

Considerados legais, prejudicado e envio de documentos atos de pensão 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST-Pa/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Registro dos atos legais e prejudicado o envio de documentos 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde/Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

17 TC-011.425/2011-3 
5831/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE Controle n°34673 -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa 7482 

Descrição da Deliberação: 

Considerar legal atos de pensão 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST-Pa/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Registro dos atos nos assentamentos funcionais 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde/Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

18 TC 013.998/2010-2 
6156/2011-TCU 2° 

Câmara 
1 DE Controle n°35546-TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa 7482 

Descrição da Deliberação: 

Considerar legal atos de pensão 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Registro dos ato nos assentamentos funcionais 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde/Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

19 TC-020.663-2011-0 
6680/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE Controle n°36836 -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa 7482 

Descrição da Deliberação: 

Considerar legal atos de pensão 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST-Pa/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Registro dos atos nos assentamentos funcionais 

Síntese dos resultados obtidos 

Positiva 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde/Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

20 TC-018.697/2011-9 
7884/2011-TCU 1° 

Câmara 
1 DE Controle n°37451 -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa 7482 

Descrição da Deliberação: 

Considerar ilegal e negar registro ao ato inicial de aposentado  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST-PA/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Correção no ato SISAC, pois esta preenchida incorretamente 

Síntese dos resultados obtidos 

Aguardando resposta 

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

gestor 

Atividade desenvolvida sem qualquer dificuldade, esta situação embora seja negativa, tem seu aspecto positivo, pois 

facilitou o maior entendimento nas questões apresentadas. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde/Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

21 TC-011.028/2011-4 
4189/2011-TCU 1° 

Câmara 
3 e 9.1 RE Controle n°32793 -TCU/Sefip 

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa 7482 

Descrição da Deliberação: 

Ilegalidade e Legalidade da Pensões  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SUEST-PA/SEREH/SOCAD 7482 

Síntese da providência adotada:  

Correção baseada no Fundamento Legal da Aposentadoria 

Síntese dos resultados obtidos 

Aguardando resposta 

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

gestor 

Agilizar providências nas questões apresentadas 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

22 016.919/2008-8 1769 

9.5.1 

9.5.2 

9.5.3 

9.5.4 

9.5.5 

9.5.6 

9.5.7 

DE 
Ofício nº475/2011- 

TCU/SECEX-PA 

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

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ 007482 

Descrição da Deliberação: 

9.5.1- promova pregões em sua forma eletrônica, em cumprimento ao despacho do Coordenador da FUNASA e 

observando o parecer da Procuradoria geral Federal; 

9.5.2- em caso de prorrogação contratual, observe o artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666, de 1993; 

9.5.3- nos casos de inexigibilidade de licitação, observe o artigo 26 da Lei nº 8.666, de 1993, em especial os elementos 

dispostos no parágrafo único do mesmo artigo; 

9.5.4- observe o disposto no artigo 24 da Lei 8.666, de 1993 quando houver locação de imóveis por dispensa de 

licitação; 

9.5.5- cumpra o disposto nos artigos 38, § único, 55, 61 caput e § único, 73, 86 e 87, todos da Lei nº 8.666, de1993; 

9.5.6- na concessão de suprimentos de fundo observe o disposto nos artigos 45/47 do Decreto nº 93.872/1986; 

9.5.7- nos pagamentos de indenização de campo observe o disposto no artigo 4º do Decreto nº 5.992, de 2006. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Divisão de Administração 48531 
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Síntese da providência adotada:  

Realizada reunião no COREGE- Colegiado Regional de Gestão, com todas as chefias das áreas envolvidas, 

responsáveis pela implementação da determinação, com o devido registro em Ata, orientando para que todos fiquem 

atentos ao procedimento correto a ser adotado, bem como o disposto na Lei 8.666/93 e nos Decretos correlatos ao 

assunto, para que situações dessa natureza não ocorram mais. Em seguida foi expedido Memorando Circular 

divulgando as determinações e solicitando a sua implementação por parte dos setores. 

Síntese dos resultados obtidos 

A não ocorrência de situações com as especificadas no campo acima da Deliberação. 

 

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

gestor 

Os Setores desta Superintendência estão mais atentos e não cometendo mais falhas com as acima especificadas 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

23 016.919/2008-8 1769/2011 

9.5.8.1 

9.5.8.2 

9.5.8.3 

9.5.8.4 

9.5.8.5 

DE 475/2011/TCU/SECEX-PA 

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

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ 007482 

Descrição da Deliberação: 

Apure a responsabilidade daqueles que deram causa as irregularidades a seguir mencionadas, informando a este 

Tribunal, no prazo de 90 dias, as ações adotadas com vistas a dar cumprimento a presente determinação: 

9.5.8.1- Ausência de justificativa para a não realização de pregão eletrônico e a elaboração de termo aditivo sem a 

comprovação de que a prorrogação permitiria a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração. 

Aquela, em desacordo com o despacho do Coordenador da Funasa/PA, datado de 7/3/2007, e Parecer da Procuradoria-

Geral Federal nº 75/PGF/FUNASA, datado de 19/3/2007, e esta, inobservando o artigo 57, inciso II da Lei 

nº8.666/1993; 

9.5.8.2- Não disponibilização de processos de inexigibilidade, a despeito das solicitações de auditoria; 

9.5.8.3- Locação de imóveis, por dispensa de licitação, sem avaliação prévia de órgão oficial, bem como a ausência de 

ratificação e publicação da dispensa no DOU, configurando o desentendimento ao Art. 24 da Lei nº8.666, de 1993; 

9.5.8.4- Descumprimento da lei de licitações e contratos mediante a não aplicação das sanções administrativas por 

inexecução contratual, ausência de termo de recebimento de obras, intempestividade na apresentação de garantia 

contratual, publicação do extrato de contrato em desacordo com a legislação, ausência de parecer jurídico sobre o termo 

aditivo e ausência de termos de recebimento provisório e definitivo de obra; e 

9.5.8.5- Diversas irregularidades envolvendo a concessão de suprimentos de fundo mediante saque com cartão 

corporativo, tais como ausência de justificativa de saque, fracionamento de despesas e ausência de pesquisa de preços.  

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

CORREGEDORIA 8453 

Justificativa para o seu não cumprimento:  

A competência para apurar a responsabilidade das irregularidades apontadas nas contas do Gestor desta 

Superintendência é da Presidência da Funasa. 

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

gestor 

Por tratar-se de irregularidades nas contas desta Superintendência, envolvendo o atual Gestor, o Acórdão nº 1769/2011 

foi encaminhado ao Auditor Chefe da Funasa/Presi no dia 24/06/2011, por meio do Memorando nº171/Diadm, 

protocolado sob o nº 25200.009.453/2011-37, para adoção de providências. 
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13.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 
 

Quadro XXXVI – SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM PENDENTES DE 

ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

Unidade Jurisdicionada    

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde – Funasa 2207 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 020.715/2007-6 
9623/2011 e 3336/2011 -

TCU -1ª Câmara 

3.1. 

 
DE 

Ofício nº 1746/2011-

TCU/SECEX-PA 

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

Superintendência Estadual do Pará/ Suest-Pa 007482 

Descrição da Deliberação: 

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por 

unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea “d”, do Regimento Interno do TCU,  aprovado pela 

Resolução nº 155/2002; 38 e Anexo VI da Resolução nº 164/2003, c/c o Enunciado nº 145 da Súmula de 

Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, os Acórdãos nº 3.231/2009, prolatado 

na Sessão de 16/6/2009, inserido na Ata nº 19/2009-Ordinária; Acórdão nº 5559/2009, prolatado na Sessão de 

29/9/2009, inserido na Ata nº 34/2009-Ordinária; Acórdão nº 563/2010, prolatado na Sessão de 9/2/2010, inserido na 

Ata nº 3/2010-Ordinária e Acórdão nº 3336/2011, prolatado na Sessão de 24/5/2011, inserido na Ata nº 17/2011-

Ordinária, relativamente ao subitem 3.1 de cada um dos Acórdãos supracitados, dando-lhes nova redação conforme se 

segue: “3.1. Interessado: Fundação Nacional de Saúde – FUNASA (26.989.350/0005-40).”, mantendo-se inalterados 

os demais termos dos acórdãos ora retificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

recorrente. 

Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

DEADM/PRESI  2392 

Justificativa para o seu não cumprimento:  

Encaminhado à Procuradoria Federal Especializada para análise, mas devido à deficiência de procurador 

impossibilitou a emissão de parecer e consequentemente a adoção de providências. 

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

gestor 

Devido à grande demanda de processos a serem analisados e a existência de apenas um procurador é fator que 

inviabilizou o cumprimento no prazo estabelecido.   
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13.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício 

Sem ocorrência, considerando que não houve auditoria nesta UJ, no exercício. 
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13.4 - Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício 
 

QUADRO XXXVII – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES 

DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 
 

Unidade Jurisdicionada    

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde - Funasa            2207 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

0l 2010/077 
2. Contábil/ 

Financeira 

Memorando nº 1399 

GAB/AUDIT/PRESI 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

FUNASA – Superintendência Estadual do Pará 007482 

Descrição da Recomendação: 

4) deverá ser verificado, junto ao Tribunal de Contas da União – TCU sobre as Tomadas de Contas Especiais – TCE 

julgadas, e caso, os recursos já tenham sido devolvidos, solicitar à COTCE/Audit que providencie junto à 

CGOFI/DEADM a baixa dos valores, visando a regularização da conta; 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Auditoria Interna 2391 

Justificativa para o seu não cumprimento:  

A Recomendação 4) não foi atendida em razão desta Suest/Diadm/TCE não ter recebido qualquer informação De 

devolução dos recursos dos Acórdãos nº 1733/2005-  2ª Câmara, 1016/2009- 1ª Câmara e 2367/2008 – Plenário, TC-

019.341/2003-9, TC-002.386/2004-3 e TC-013014/2003-8, cópia em anexo. Em relação aos Acórdãos nº 176/2001, 

573/2009, 0526/2010 e 1050/2011 que dizem respeito ao processo de TCE (fase interna) TC-25100.000.314/1999-91 

realizada pela Presidência desta Fundação, esta Suest/Pa não tem como atender, em razão da responsabilidade 

regimental ser da Auditoria Interna. Convém destacar que ainda tramita no TCU o processo TC-003.621/2006-6 que 

tem relação com a tomada anteriormente citada. 

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

gestor 

Não há padronização dos procedimentos de TCE na Funasa, vistos que é solicitado a Suest/PA providências a cargo 

da Presidência, em razão da maioria dos registros contábeis de receita e despesas pertencerem aquela UG, bem como 

providências equivocadas de responsabilidade da Auditoria Interna.   

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde - Funasa            2207 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

02 2010/077 
2. Contábil/ 

Financeira 

Memorando nº 1399 

GAB/AUDIT/PRESI 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

FUNASA – Superintendência Estadual do Pará 007482 

Descrição da Recomendação: 

1) os convênios que foram motivados por glosas em prestações de contas durante o curso dos processos de Tomada de 

Contas Especial – TCE, já julgados pelo Tribunal de Contas da União como, deverá ser providenciado a baixa da 

conta 11229.00.00 – Diversos Responsáveis, assim como, promover a regularização da situação dos convênios que 

ainda encontram-se registrados como “Inadimplência Suspensa e/ou Efetiva” no SIAFI. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Departamento de Administração 2392 
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Justificativa para o seu não cumprimento:  

A Recomendação 1)  também não compete a esta equipe de TCE providenciar a regularização da conta contábil 

Diversos Responsáveis nem promover a regularização da situação dos convênios. 

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

gestor 

Não há padronização dos procedimentos de TCE na Funasa, vistos que é solicitado a Suest/PA providências a cargo 

da Presidência, em razão da maioria dos registros contábeis de receita e despesas pertencerem aquela UG, bem como 

providências equivocadas de responsabilidade da Presidência.   

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Fundação Nacional de Saúde - Funasa            2207 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 

03 Nota Técnica nº 03/2011/CORAT/AUDIT 2. 
Memorando nº 64 

AUDIT/PRESI 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

FUNASA – Superintendência Estadual do Pará 007482 

Descrição da Recomendação: 

Enviar cópia desta Nota Técnica à SUEST/PA para conhecimento. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Divisão de Administração 48531 

Justificativa para o seu não cumprimento:  

Enviado a Tomadora para conhecimento, mas devido à necessidade de manifestação da área técnica o processo de 

TCE foi enviado em 23/02/2011 ao Distrito Sanitário Especial Indígena para emissão de parecer técnico conclusivo 

capaz de afirmar de forma clara e objetiva as metas pactuadas e realizadas, permanecendo até a presente data naquele 

Distrito. 

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

gestor 

Os pareceres técnicos não são emitidos nos prazos de 45 dias, estabelecidos nas IN/STN nº 01/97, ficando prejudicada 

a manifestação financeira em relação à Nota Técnica recebida. 
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14. INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES 

REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO. 

 

14.1 Recomendações da unidade de controle interno ou de auditoria interna atendidas no 

exercício 
 

QUADRO XXXVIII –  INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE 

INTERNO OU DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA NO EXERCÍCIO 

1. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
1.1 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará 

Descrição da 

Recomendação 

Adotar de forma adequada as orientações apontadas pela CGU/PR e as decisões do TCU à 

Funasa, assim como aos órgãos públicos 

 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Divisão de Administração 

Síntese das providências adotadas  

E Feito Memorando Circular nº033/Diadm de 11/08/2011, encaminhado a todos os Setores e Dseis para atendimento da 

determinação. Ressalto que esta Superintendência está envidando todos os esforços, para cumprir as 

recomendações/orientações emanadas dos órgãos de controle externo, bem como da Auditoria interna. 

Síntese dos resultados obtidos 

As recomendações estão sendo implementadas por todas as áreas envolvidas 

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

gestor 

A impossibilidade para a completa implementação deste itens, devido as maiorias das viagens que ocorreram em 

feriados e finais de semana  foi para  o desloca amento de pacientes indígenas, que necessitavam urgente de 

atendimento médico, sendo realizada a viagem via  aérea , como também via terrestre, neste caso houve a necessidade 

de pagamento de diária ao motorista que conduziu o paciente. 

 

2. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
1.2 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará 

Descrição da 

Recomendação 

Deverá rever todos os processos instaurados, nomear as comissões e promover as 

apurações dos que já foram formalizados, bem como, acompanhamento visando que as 

apurações de responsabilidades, de forma que não prescrevam, bem como observar o 

contido no artigo nº 151 da lei 8.112/90. 

 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 
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Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Divisão de Administração 

Síntese das providências adotadas  

E  Nas planilhas “Processo de PAD e SIND  em andamento e a serem instaurados”  todos os processos relacionados 

foram concluídos.  

Ressaltando que quanto aos processos de sindicância uns foram arquivados e outros indicados Processo 

Administrativo Disciplinar. 

Esclareço que atualmente há novos processos a serem instaurados, que por força do Decreto nº 7.446, de março de 

2011, está dependendo da autorização do Presidente para deslocamento da Comissão 

 

Síntese dos resultados obtidos 

Todos os processos que constavam na planilha, foram instaurados e concluídos. 

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

gestor 

Esclareço que por força do Decreto nº 7.446, de março de 2011, no exercício de 2011 alguns processos deixaram de ser 

instaurados, os que dependiam de deslocamento de comissão. 

 

3. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
2.1 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará 

Descrição da 

Recomendação 

Implementar a utilização das disponibilidades orçamentárias e financeiras, viabilizando 

tempestivamente medidas pertinentes, de modo a utilizar todo o crédito disponibilizado 

para que não prejudique os resultados a serem alcançados, bem como evitando a 

devolução das despesas pela unidade gestora; 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Divisão de Administração  

Síntese das providências adotadas  

 Realizada reunião no COREGE – Colegiado Regional de Gestão e repassado orientação a todos para que planeje  

aquisições e façam o pedido com antecedência a fim de evitar que ocorra novamente situação semelhante. 

Ressalta-se que os recursos não utilizados e devolvidos à Presidência, ocorreram devido a reduzida força de trabalho 

na Procuradoria, no final do ano, ausência de uma Procuradora por motivo de doença, ficando somente uma para 

cobrir toda a demanda desta Sueste e de mais duas Superintendências, ocasionando com isso, muitos processos 

licitatórios ficaram pendentes de análise jurídica do Edital, não foi possível concretizar a licitação e conseqüentemente 

houve a perda de recursos e o registro da  baixa execução.  

Síntese dos resultados obtidos 

 Pedido de Bens e Serviços iniciados em tempo hábil, melhor planejamento dos processos licitatórios 

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

gestor 

Um melhor planejamento por parte dos setores, instruindo os processos em tempo hábil 

 

 

 

 

 

 



 96  

4. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
2.1 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará 

Descrição da Recomendação Quanto ao registro de saldos alongados nas contas contábeis transitórias, deverá ser 

verificada a possibilidade de suas baixas, tendo em vista, tratar-se de contas de natureza 

transitória; 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Seção de Recursos Orçamentários e Financeiro  

Síntese das providências adotadas  

E  Providenciada a atualização e regularização conforme recomendado 

Síntese dos resultados obtidos 

 Regularização das pendências de baixa 

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

pelo gestor 

O setor responsável está mais atento para  que a situação não  se repita 

 

5. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

2.1 

Comunicação 

Expedida/Data 

Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará 

Descrição da Recomendação Quanto ao registro em restos a pagar cancelados, deverão permanecer para o exercício 

seguinte apenas os que se tratam de serviços e/ou de aquisições de bens adquiridos e 

devidamente apropriados no exercício anterior, sob pena de responsabilidade do gestor; 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Seção de Recursos Orçamentários e Financeiro - Saofi 

Síntese das providências adotadas  

 As despesas são oriundas dos exercícios de 2008 e 2009 respectivamente, referentes ao mês de dezembro, ficaram 

inscritas em Restos a Pagar baseado em informações das áreas técnicas, cujos saldos foram insuficientes para 

pagamento, ressalto também que são despesas estimadas de caráter contínuo, com cobertura contratual. 

Síntese dos resultados obtidos 

 A não ocorrência de situações semelhante as mencionadas  acima 

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

pelo gestor 

O setor responsável está mais atento para  que a situação não  se repita 
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6. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

2.2 

Comunicação 

Expedida/Data 

Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ   

Descrição da Recomendação Adotar como prática o contido no Artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, c.c. com 

o contido nos artigos 2º e 3º da Lei 8.666/93, onde dispõe que a administração pública 

deverá proceder aquisições amparadas em processos regulares de licitação, bem como 

abolir a utilização da despesa sem cobertura contratual, por descumprir o artigo 24 do 

Decreto nº 93.872/86 c.c o artigo 60 da Lei 4.320/64, os quais vedam a realização de 

despesas sem prévio empenho, ressaltando o posicionamento do TCU sobre a matéria; 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Divisão de Administração /Seção de Execução Orçamentária e Financeira 

Síntese das providências adotadas  

 Divulgado o contido nesta recomendação a todas as áreas envolvidas para que estejam mais atentos para não 

ocorrer situações semelhantes. 

Síntese dos resultados obtidos 

 A não ocorrência de situações semelhante as mencionadas  acima 

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

pelo gestor 

O setor responsável está mais atento para  que a situação não  se repita 

 

6. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

2.2 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da Recomendação Planejar adequadamente os procedimentos licitatórios, de sorte que tanto 

licitações quanto as prorrogações contratuais sejam efetivadas tempestivamente, 

ressaltando a necessidade de atentar-se para diversas determinações publicadas 

pelo TCU referente ao planejamento inadequado e a responsabilidade do 

administrador pelos atos praticados; 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Divisão de Administração e Dseis 

Síntese das providências adotadas  

E Divulgado o contido nesta recomendação a todas as áreas envolvidas para que estejam mais atentos para não 

ocorrer situações semelhantes. 

Síntese dos resultados obtidos 

 Processo Licitatórios devidamente planejados 

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

A não ocorrência de situações semelhante as mencionadas  acima, realizando os procedimentos licitatórios de 

acordo com as necessidades programadas 

 

7. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
2.2 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará 

Descrição da Recomendação Justificar a situação apontada, de modo a evitar a realização de despesas sem a previsão 

de recursos orçamentários, otimizando adequadamente o planejamento, e o 

descumprimento dos normativos acima citados. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Divisão de Administração/Seção de Recursos Logísticos 

Síntese das providências adotadas  

Realizada licitação com êxito para esta Superintendência, processo nº 25200.015.555/2009-77 (telefonia fixa) e 

processo nº 25200.006.786/2008-17 (telefone móvel) e para os Distritos Sanitários Indígenas foi solicitado que 

fizessem separadamente outro processo considerando a Descentralização da ações para a SESAI . 

Ressalto que as despesas realizadas e lançadas na modalidade “inexigível” ocorreu devido a não concretização da 

licitação de telefonia fixa, processo nº 25200.015.555/2009-77, realizada em 2009 para atender as áreas de 

abrangência dos Distritos Sanitários Indígenas nas localidades de Icoaraci, Altamira, Redenção, Itaituba, 

Jacareacanga, Novo Progresso, Marabá, Tucurui e Capitão Poço, cujo certame licitatório para atender essa 

localidade, foi cancelado por inexistência de proposta, obtendo êxito somente para atender o prédio desta Suest, 

conforme Ata de realização do Pregão Eletrônico nº 51/2009.  

Em 28/01/2010, foi realizada a 2ª tentativa por meio do Pregão Eletrônico nº145/2009, processo nº 

25200.036.360/2009-61, sendo cancelado na aceitação em virtude do único participante não ter aceito a 

negociação para adequar valores de suas propostas ao estimado, sendo irredutível a sua decisão. 

Em setembro de 2010 na terceira tentativa, foi instruído outro procedimento para realizar nova licitação, por meio 

do Processo nº 25200.009.671/2010-91, Pregão Eletrônico nº 50/2010, mas novamente a sessão foi encerrada por 

inexistência de proposta, caracterizada deserta, conforme cópia da Ata da realização do Pregão.  Devido a não 

obtenção de êxito na licitação os autos foram encaminhados ao Somat, com autorização do Superintendente para 

realização de Dispensa, ocorre que o Setor de material ao analisar o processo detectou falha no Edital, devolvendo 

para a devida correção e continuidade para nova tentativa. Ressalto que devido à descentralização das ações à 

SESAI, e devido ter sido feito um único processo para licitar para todas as localidades, foi orientado que cada 

DSEI fizesse o seu pedido visando realizar licitação separadamente. 

Portanto esta Superintendência envidou esforços no sentido de realizar o procedimento adequado, mas 

infelizmente todas as tentativas foram sem êxito. 

Informo que o pagamento à Amazônia Celular estava sendo pago por conta do processo de inexigibilidade nº 

25200.001.429/2003-40, entretanto, em 2009 foi realizada o devido processo licitatório nº 25200.006.786/2008-17, 

para regularizar a situação. 

Não se pode olvidar que houve um grande equívoco da Coordenação, à época, em continuar efetuando o 

pagamento à Amazônia Celular utilizando o processo de Inexigibilidade do ano de 2003 o que foi corrigido em 

2009 com a instauração de processo licitatório. 

Síntese dos resultados obtidos 

Realizado o procedimento licitatório para regularização da situação, processo nº 25200.015.555/2009-77 (telefonia 

fixa) e processo nº 25200.006.786/2008-17(telefone móvel) 

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

pelo gestor 

A não ocorrência de situações semelhante às mencionadas acima, os setores responsáveis estão mais atentos. 
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8. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
2.3 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da Recomendação providenciar a análise e baixa das prestações de contas das viagens, em atendimento ao 

artigo 7º do Decreto nº 5.992/2006. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Seção de Execução Orçamentária e Financeira 

Síntese das providências adotadas  

E    Identificou-se os responsáveis e o setor competente está procedendo à baixa das prestações de contas. 

Ressaltando que as requisições que se encontram pendentes são de passagens aéreas de pacientes indígenas 

correspondentes aos deslocamentos para atendimento médico fora do domicílio de origem, que por descuido dos 

chefes dos Dsei`s, à época, esqueceram de fazer o relatório e efetivar a baixa. 

Ocorre que devido os chefes dos Dseis não terem mais acesso ao nosso sistema SCDP, solicitamos o envio dos 

relatórios a esta Suest e à medida que recebemos as prestações de contas realizamos a baixa.  

Síntese dos resultados obtidos 

 A apresentação de relatório em tempo hábil ao setor competente 

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

pelo gestor 

Os setores responsável estão mais atento  para  que a situação não  se repita 

 

9. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
2.3 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da Recomendação Adotar mecanismo de controle, visando evitar que as prestações de contas de viagem 

sejam analisadas e baixadas pelos mesmos setores emitentes, de modo a suprir a 

segregação de funções. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Seção de Execução Orçamentária e Financeira 

Síntese das providências adotadas  

Como medida corretiva e visando evitar a segregação de função foi determinado que a Seção de Execução 

Orçamentária e Financeira - SAOFI realize a análise e baixa de todas as prestações de contas de viagem dos 

servidores desta Suest. 

Síntese dos resultados obtidos 

 Baixa das prestações de contas pelo setor competente 

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

pelo gestor 



 100  

Os servidores estão apresentando em tempo hábil os relatórios com as comprovantes das viagens realizadas, caso 

contrário, as viagens posteriores não são autorizadas.  

 

10. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

2.3 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da Recomendação Adotar providências a regularização junto ao Serasa, ao mesmo tempo em que solicitar à 

Deadm/Saofi informações sobre o andamento dos trabalhos já realizados pelo grupo de 

trabalho instituído pela portaria/Funasa nº 1.478/2009 quanto a situação da 

superintendência, visando a regularização dos registros de inadimplência para a obtenção 

dos certificados de inadimplência. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Divisão de Administração 

Síntese das providências adotadas  

Foi realizada a consulta no dia 23/09/2011 junto ao SERASA e constatou-se que as pendências existentes 

referem-se a duas  ocorrência de  cheques sem fundos em nome do Distrito Sanitário da FNS no Banco do Brasil 

nº 0554- Imperatriz –MA e outro no nome de Fundação Nacional de Saúde do Banco do Brasil nº 3689- Goiânia 

– GO. Ressalto que estamos encaminhando esta Consulta ao DEADM para fins de providências quanto a 

regularização  por parte do Grupo de Trabalho dessa Presidência 

Síntese dos resultados obtidos 

 Encaminhando a Consulta ao DEADM para fins de providências quanto a regularização por parte do Grupo de 

Trabalho da Presidência  

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

pelo gestor 

A regularização será efetivada pelo Grupo de Trabalho da Presidência,  conforme orientação contida no relatório. 

 

11. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
3.2 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da Recomendação Restabelecer a utilização do formulário instituído pela Portaria nº 353/2004, 

como forma de evitar a ocorrência de erros formais nos processo de licitações 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Setor de Material 

Síntese das providências adotadas  

Providenciada a utilização do formulário “ Check list” nos processos licitatórios, assim como foi orientado aos 

setores por onde tramitam os processos para o devido preenchimento do formulário 

Síntese dos resultados obtidos 
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Processos instruídos com o formulário , Check list. 

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

pelo gestor 

A regularização por parte dos setores 

 

12. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

3.2 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da Recomendação Anexar no processo 25200.018.656/2009-08, referente à concorrência nº 08/2009, os 

termos de homologação e adjudicação; 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Seção de Recursos Logísticos/Salog 

Síntese das providências adotadas  

Foi providenciada a anexação do Termo de Homologação e Adjudicação que passaram a constituir as fls. 

683/687dos autos do processo licitatório/ contratação. 

Síntese dos resultados obtidos  

Termo de Homologação e Adjudicação  anexado ao processo 

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

pelo gestor 

A regularização da situação, bem como orientado os setores para observarem aos documentos necessários que 

compõe o processo licitatório 

 

13. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
3.2 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da Recomendação Comprovar a adoção de medidas administrativas visando ao cumprimento dos contratos 

nº 49, 50 e 51/2009 com a empresa construtora Lorenzoni Ltda, tendo em vista a não 

execução dos contratos acima, cujas ordens de serviços foram assinadas em dezembro de 

2009 e até a data de realização da auditoria as obras não haviam sido concluídas. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Seção de Recursos Logísticos/ Salog 

Síntese das providências adotadas  

Foram adotadas as medidas administrativa cabíveis, com abertura de autos apartados para apurar o 

descumprimento contratual, por meio dos seguintes processos nº 25200.019.040/2010-80 (referente ao contrato 

nº 49/2009); 25200.018.968/2010-47 (referente ao contrato nº50/2009) e 25200.018.979/2010-27 (referente ao 

contrato 51/2009), resultando na aplicação das penalidades de 02(dois) anos de Suspensão e Multa a empresa 

Construtora Lorenzoni, os referidos processos foram encaminhados ao DEADM para inscrição na Dívida Ativa, 
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devido o não recolhimento a União do valor correspondente a multa. 

Síntese dos resultados obtidos  

Aplicação da penalidade de suspensão e multa 

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

pelo gestor 

Esta Superintendência vem adotando as medidas administrativas necessárias quando do descumprimento 

contratual. 

 

14. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
3.3 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da Recomendação Atentar, quando do fretamento de aeronave, para a requisição do tipo adequado a ser 

utilizado em função da quantidade de passageiros a ser transportado, justificando sempre 

quando da utilização do bimotor para o transporte de 5(cinco) ou menos passageiros; 
implementar a utilização do formulário instituído pela portaria nº 353/2004, como forma 

de evitar a ocorrência de erros formais nos processo licitatórios; 
Anexar ao processo nº 25200.001.341/2010-57 os termos de homologação e adjudicação 

do pregão eletrônico Nº 011/2010. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Divisão de Administração 

Síntese das providências adotadas  

Foi repassado ao Somat, setor que instrui os processos e à CPL para que observem mais atentamente quando da 

realização de certam, visando a contratação de frete de aeronave, para que a situação constatada não ocorra mais; 

Orientado também para anexar o formulário “ Check list” nos processos licitatórios, assim como  aos setores por 

onde tramitam os processos para o devido preenchimento do formulário; 

Foi providenciada a anexação do Termo de Homologação e Adjudicação que passaram a constituir as fls. 

530/533 dos autos do processo licitatório/ contratação. 

Síntese dos resultados obtidos  

Processos devidamente instruídos  

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

pelo gestor 

Os Setores estão mais atentos para que situação dessa natureza não ocorram mais 

 

15. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
3.4 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da Recomendação Adotar mecanismos de controle interno eficientes, de modo a realizar o adequado acompanhamento 
da execução dos contratos em conformidade com o disposto no Art. 67 da Lei nº 8.666/93, alertando-

se quanto às funções dos fiscais de contratos em manter permanente vigilância em relação aos termos 

contratuais e condições do edital e, ainda, fundamentalmente, quanto à observância aos princípios e 
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preceitos consubstanciados na lei nº 8.666/93 conforme disposto na portaria do ministério da 
fazenda, nº 281/2006, DOU de 4.10.2006; 
Promover orientação e implantação de mecanismos visando exercer de fato o controle sobre a 

utilização de telefonia fixa e móvel, de acordo com a necessidade do serviço e no uso estrito do 
interesse do serviço público, zelando pelo uso econômico, observando, previamente a real 

necessidade e viabilidade, de modo a coibir utilizações prolongadas e/ ou desnecessárias, assim como 

abolir a realização de ligações que não gaurdavam relação com interesse do serviço público e as 
disposições contidas no art. nº 10 da Portaria/funasa nº 671/2005; 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Divisão de Administração 

Síntese das providências adotadas  

Foi orientado aos fiscais para que acompanhem atentamente, assim como para um melhor controle foi 

estabelecida a utilização do formulário “controle  e registro de ligações de longa distância (DDD/DDI), bem 

como foi alertado a todos os servidores quanto a necessidade de priorizar a utilização do CIF, conforme 

Memorando Circular nº 035/Diadm.  

Síntese dos resultados obtidos  

Redução considerável nas ligações  

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

pelo gestor 

As chefias ficaram mais atentas quanto a necessidade de maior controle dos gastos com telefonia 

 

 

16. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

3.5 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ   

Descrição da Recomendação ATENTAR-SE PREVIAMENTE DE TODOS OS ELEMENTOS QUE DEVEM 

COMPOR CADA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, DE FORMA A CORRIGIR 

IMPROPRIEDADES, PROCURANDO SE RESGUARDAR DE RESPONDER 

SOLIDARIAMENTE POR DANOS CAUSADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 

OUTRAS SANÇÕES LEGAIS CABÍVEIS; 
A SUEST/PA DEVERÁ MANTER UM CONTROLE EFETIVO, TANTO DA 

REALIZAÇÃO DOS EXAMES REALIZADOS, ASSIM COMO À COMPROVAÇÃO 

DA REALIZAÇÃO DAS VIAGENS. ESTE ASSUNTO SERÁ OBJETO DE 

VERIFICAÇÃO NA PRÓXIMA AUDITORIA. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

Síntese das providências adotadas  

Foi dada ciência desta recomendação ao Chefe do SEAIS, Setor que acompanha os servidores tutelados de 

justiça, bem como orientado aos Fiscais dos Contratos e chefia imediata, para que cobre dos servidores tutelados 

a apresentação do comprovante de embarque para fins de comprovação da viagem realizada, e prestação de 

contas do serviço utilizado, objeto do contrato nº 08/2008, assim como a necessidade de manter o controle 

adequado de todos os comprovantes deste contrato,  assim como dos demais contratos. 

Síntese dos resultados obtidos  

 Os setores que instruem os processos e fiscais  de contratos estão mais atentos aos elementos que devem compor o 

processo licitatório e processo de pagamento  

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

pelo gestor 

 Os Setores foram orientados e os fiscais foram capacitados 
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17. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

3.6 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da Recomendação A Suest/Pa deverá informar qual a data efetiva do cancelamento do contrato nº 01/2010 

com a empresa Pantoja Pereira & CIA LTDA, conforme informada pelo memorando nº 

291/Diadm, de 23.08.2010; 
Justificar eventuais pagamentos no contrato nº 01/2010, com a empresa – Pantoja Pereira 

& CIA LTDA, APÓS o mês de setembro de 2010. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Divisão de Administração 

Síntese das providências adotadas  

  Considerando que para a execução das atividades de acompanhamento dos convênios, perfuração de poços, 

ações do PAC, Educação em Saúde etc, de competência das áreas fins (Diesp/Secon/Sesam) é realizada pelos 

técnicos em veículo oficial, cuja demanda de viagem é intensa e não pode parar, podendo inclusive comprometer 

a execução das ações; 

Considerando que para que os veículos estivessem em condições de trafegabilidade para condução das equipes 

técnicas, precisaria naturalmente passar por uma revisão e/ ou manutenção; 

Considerando ainda a dificuldade em conseguir realizar pesquisa de preço de mercado, pela demora das empresas 

em fornecer a consulta, bem como o desinteresse de algumas em participar de licitação e visando evitar grande 

transtorno na execução da atividade o contrato foi mantido até a concretização de nova licitação, que só foi 

possível concluir neste ano.  Infelizmente não foi possível efetivar a rescisão conforme informado, sobretudo 

para não compromete a execução das ações desta Superintendência, que dependia totalmente dos veículos para o 

deslocamento dos técnicos. O referido contrato vigorou dentro da vigência não sendo mais prorrogado. 

Ressaltando ainda que a Superintendência não teve nenhum prejuízo com a manutenção do contrato, pelo 

contrário o valor executado em um ano ficou abaixo do valor estimado, conforme cronograma do contrato.  

  Informo que foram efetuados pagamentos à empresa Pantoja Pereira & Cia Ltda, referente ao contrato 01/2010, 

durante a sua vigência de 03/02/2010 a 02/02/2011, portanto, o pagamento efetuado após o mês de setembro de 

2010, estava dentro da vigência do referido contrato. 

Síntese dos resultados obtidos  

Realizada nova licitação 

 

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

pelo gestor 

Manteve-se o contrato até o fim da vigência pela dificuldade em conseguir realizar pesquisa de preço de mercado, 

pela demora das empresas em fornecer a consulta, bem como o desinteresse de algumas em participar de licitação 

 

18. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
4.2 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   
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Descrição da Recomendação -Atentar-se para compor com todos os elementos exigidos pela legislação vigente, quando da 

instauração dos procedimentos de dispensa de licitação, de forma a ilegalidade de qualquer um 
desses atos não contaminem os que lhe são posteriores; 
- Proceder a devida pesquisa de mercado previamente às prorrogações contratuais, ainda que, sem 

alteração de preços, para aferir se as condições e preços contratados continuam mais vantajosos para 
a administração, na forma preconizada no art. 57, INC. II, da lei nº 8.666/93; 
- E ainda, quanto a responsabilidade dos administradores, ao contido no art. 89 da lei 8.666/93, tendo 

em vista que dispensar ou inexigir licitação fora da hipótese previstas em lei poderá ser punido de 
pena de detenção, de 3(três) anos a 5(cinco) anos, e multa, assim como poderá ser punido não 

somente quando contratar diretamente sem amparo na previsão legal nos arts. 24 e 25 da lei 8.666/93, 

mas também quando deixar de observar as formalidades exigíveis para os processos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação, conforme o contido no art. 26 da lei nº 8.666/93. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

SETOR DE MATERIAL 

Síntese das providências adotadas  

Instado a manifestar-se o Chefe do setor de Material assim se pronunciou  “ faço o seguinte comentário sobre a 

instrução do processo, no que se refere aos princípios da lei de licitações. Acredito que no processo não constava o 

documento que detalhasse a procura de imóveis para o fim pretendido, porém esta pesquisa do imóvel foi 

realizada, conforme comprovado em duas peças do processo: 1 – A primeira é o próprio memorando de nº 

24/2009, que motivou a necessidade da locação, e que foi enviada ao Superintendente Estadual da FUNASA no 

Pará, em que se redigem nos seguintes termos “Aproveitando informo que já encontramos na cidade um imóvel 

que possa atender as necessidades da referida Casai”. Fica então subentendido que a pesquisa do imóvel ocorreu, o 

que não foi inserido no processo foi o relatório dessa pesquisa, pendência que já foi devidamente regularizada nos 

demais processos; 2 – A segunda e que a avaliação do imóvel foi realizada pela Secretaria de Patrimônio da 

União-SPU/MPOG, que é o Órgão competente para esse tipo de avaliação, e que emitiu o seu Laudo Técnico 

através do Ofício 0110/2009, destacando que foi utilizada  a metodologia avaliatória do imóvel, o Método Direto 

de Comparativo de dados do mercado na localidade do imóvel, grau II de fundamentação e grau I de Precisão, de 

acordo com a NBR 14.653-2, e ON-GEADE – 004 da SPU, cujo valor final calculado, toma-se por base o preço 

médio de mercado (grifo meu).  Ou seja, o laudo de avaliação teve como amostra, uma ampla pesquisa de mercado 

na própria localidade, respaldando o preço a ser praticado na Dispensa, o que garante a legalidade do resultado da 

Dispensa. Ressalta-se ainda que o técnico da SPU provavelmente teve auxílio de servidores da FUNASA lotados 

naquela localidade, para encontrar os seguintes endereços: Rua Medeiros, nº 390; Rua da Pátria, s/n; Rua do 

Cachimbo nº389, Rua da Pátria nº 778 e Rua do Cachimbo s/n. Subentende-se que esses endereços só poderiam 

ser localizados, se houve uma procura prévia dos referidos imóveis. “Contudo, as recomendações apresentadas no 

relatório estão sendo cumpridas na integra, nos atuais processos de locação”. 

 “Quanto ao comentário sobre a fundamentação do processo ter sido no Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93, 

esclareço que foi exatamente neste artigo que o processo foi fundamentado. Creio que o comentário se deva pelo 

fato de que na capa do processo, o carimbo de Dispensa que identifica a modalidade licitatória está com a sua 

escrita em alto relevo trocada, dando a entender que o Art. é 25, mas isto não comprometeu a publicação da 

Dispensa, que saiu devidamente correta”. 

Síntese dos resultados obtidos  

Implementação das recomendações nos novos processos de locação  

 

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

pelo gestor 

As recomendações apresentadas no relatório estão sendo cumpridas na integra 

 

 

19. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

4.3 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da Recomendação - Planejar tempestivamente as medidas necessárias para instauração de novo 
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procedimento licitatório, de forma a evitar perda de prazos de vigência e/ou ausência 

contratual; 
-   Observar a legislação dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes; 
-  Quando da entrega do imóvel ao locatário, deverá ser procedido levantamento das 

reformas necessárias, resultante da vistoria realizada por ocasião da contratação da 

referida locação, até 30(tinta) dias após o término da vigência do contrato, tendo em vista 

que o imóvel atendeu as necessidades específicas de instalaçao e localização do serviço.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

DISTRITO SANITÁRIO INDÉGANA TAPAJÓS 

Síntese das providências adotadas  

De acordo com o Chefe do Somat “a dispensa de Licitação seguiu todas as recomendações formais, quanto à 

instrução processual”; 

 A prorrogação do contrato foi embasada na Orientação Normativa nº06 de 1º de abril de 2009/AGU e 

PARECER/PGF/PF/FUNASA/Nº388/2009-clc, que se posicionou quanto à legalidade na continuidade do 

contrato. 

Síntese dos resultados obtidos  

Processos devidamente instruídos  

 

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

pelo gestor 

Considerando que os contratos de locação de imóvel estão sendo sub-rogados aos Distritos Sanitários Indígenas, 

esta recomendação foi encaminhada aos Chefes dos Dsei para o devido cumprimento das recomendações 

apresentadas no relatório. 

 

20. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
4.4 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna da 

UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da Recomendação Compor o processo com toda a documentação que comprovem a possibilidade do 

enquadramento no inciso II do art. 25 da lei 8.666/93 que o caso requer, bem como exigir 

o documento oficial da instituição de ensino pelo qual seja conferida a conclusão do grau 

de habilitação correspondente, tendo em vista, que constitui em requisito essencial à 

certificação requerida pelo servidor; 
Caso a contratação autorizada não seja realizada, o empenho deverá ser estornado, com a 

devida justificativa, e o processo deverá ser encaminhado à coordenação geral de recursos 

humanos – CGRH para conhecimento e publicação do seu cancelamento. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Setor de Material 

Síntese das providências adotadas  

 A Inexigibilidade de Licitação nº 04/2010, foi cancelada, e não houve a sua execução por falta da apresentação de 

documentação, e também a turma não obteve número suficiente de participantes. Mas as recomendações serão 

seguidas na integra, inclusive com o envio do processo à Coordenação Geral de Recursos 

Humanos/FUNASA/PRE 

Síntese dos resultados obtidos  

Processo cancelado  

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

pelo gestor 

As recomendações serão seguidas na integra, inclusive com o envio do processo à Coordenação Geral de Recursos 

Humanos/FUNASA/PRE. 
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21. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
4.5 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

A cada pagamento da nota fiscal recomenda-se o acompanhamento quanto a verificação do 

valor aferido, de forma a conferir se os preços cobrados pela empresa Brasileira de 

Comunicação S.A. Encontram-se de acordo com o que foi pactuado, assim como o contido 

no inciso viii da instrução normativa nº 08/Secom/PR, que ocorrendo a hipótese de o 

contratante questionar o preço calculado na planilha, o setor técnico da contratada deverá 

promover os devidos contatos, imediatamente, com o veículo de divulgação para as 

constatações pertinentes a renegociação de preços, se for o caso, visando resgaurdar de 

responder solidariamente pelo dano causado ao erário, com o prestador do serviço, sem 

prejuízo de outras sanções legais cabíveis, na forma do parágrafo 2º do art. 25 da lei 

8.666/93. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

SEÇÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS 

Síntese das providências adotadas  

 A Empresa Brasileira de Comunicação- EBC S/A, mantém um preço regulado pelo próprio governo federal, e que 

vale em todo o território nacional, mantendo um preço de mercado, em conformidade com o ACÓRDÃO 

100/2004 – Segunda Câmara TCU: “ Efetue pesquisa de preços ou outro procedimento que permita verificar a 

conformidade das propostas com os preços decorrentes no mercado ou fixados por Órgãos Oficial competente, 

fazendo constar dos respectivos processos licitatórios o procedimento utilizado (Lei 8.666/93, Art 43, Inciso IV”. 

 Ressaltando que tanto a empresa, quanto esta instituição sempre acompanham os valores praticados pela 

imprensa,  em sua página de publicações de Editais, e a preocupação em se indicar o jornal de Grande Circulação, 

é feito de maneira criteriosa e buscando um custo praticável, com vantagem para a administração pública”. 

Síntese dos resultados obtidos  

Os valores estão sendo acompanhados pelo fiscal do contrato e Salog, com pesquisa de preço praticado no 

mercado  

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

pelo gestor 

As recomendações já estão sendo implementadas conforme recomendação 

 

 

 

22. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
4.6 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

Compor o processo com toda a documentação que comprovem a possibilidade do 

enquadramento no inciso II do art. 25 da lei 8.666/93 que o caso requer; 
- a cada pagamento da nota fiscal recomenda-se o acompanhamento quanto a verificação do 
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valor aferido, de forma a conferir se os preços cobrados pela empresa brasileira de correios 

e telégrafos – ect – para os serviços postais prestados em regime de monopólio estão em 

conformidade com a legislação vigente. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

SETOR DE MATERIAL 

Síntese das providências adotadas  

 A Empresa Brasileira de Correios –ECT, foi criada através do Decreto Lei nº 509/69 : “Art. 1º - O Departamento 

dos Correios e Telégrafos (DCT) fica transformado em empresa pública, vinculada ao Ministério das 

Comunicações, com a denominação de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT; nos termos do artigo 5º, 

item II, do Decreto lei nº. 200 (*), de 25 de fevereiro de 1967. (Vide Decreto-Lei nº 200, de 25.2.1967).”. E art. 4º, 

Inciso II , b do Decreto Lei nº 200/67. Não sendo possível ser emitido declaração por junta comercial ou por 

entidade Sindical ou correlato”. 

“Os serviços Explorados pela União Federal, empresa Pública Vinculada ao Ministério das Comunicações em 

conformidade ao Art. 21, Inciso X, da Constituição Federal, exerce o serviço postal e de telegramas em prol da 

coletividade diferente das agencias franqueadas. Quanto ao preço, segue as mesmas condições mencionadas no 

item anterior, ou seja, também são regulados pelo governo federal, com tabelas inseridas no processo”. 

Mas para atender os questionamentos da Auditoria foi solicitado por meio do Ofício nº 2.158/Salog/Suest o 

fornecimento do Atestado de Exclusividade, sendo respondido por meio do OF/SAPV/GEVEN/ECT/DR/PA-

0464/2011 DE 12/09/2011, como também foi emitido o ofício nº 2.444/Salog/Suest de 23/09/2011, solicitando a 

referida empresa que a cada emissão de fatura, que fosse fornecida a tabela de preço vigente,  

 

Síntese dos resultados obtidos  

As recomendações estão sendo implementadas  

 

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

pelo gestor 

 Dificuldade em atender devido a impossibilidade de ser emitido declaração por junta comercial ou por entidade 

Sindical ou correlato 

 

23. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

4.7 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

Adotar providências visando extinguir esse procedimento, caso esta prática prepondere, 

estará sujeito a apuração de responsabilidades. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Divisão de Administração 

Síntese das providências adotadas  

Esta Superintendência adota o procedimento de acordo com o Parecer nº 636/PGF/PF/FUNASA/2011/cepn. 

 Na oportunidade solicito orientação, uma vez que esta Suest procede da seguinte forma: o Setor de Transporte 

com base no levantamento do quantitativo de veículos a serem licenciado, emite, memorando solicitando 

autorização para liberação de recursos visando a legalização de veículos, que é formalizado processo e, depois de 

autorizado pela Superintendência e encaminhado à Saofi para a devida liberação. 

Síntese dos resultados obtidos  

Processo instruído seguindo a orientação contida Parecer nº 636/PGF/PF/FUNASA/2011/cepn 

 

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

pelo gestor 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104099/decreto-lei-200-67
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104099/decreto-lei-200-67
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Ressaltando a dificuldade em saber qual o procedimento adequado para este caso,  por falta de orientação por parte 

da Presidência 

 

24. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
4.8 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

Deverá nos próximos processos de suprimento de fundos, evitar a aquisição de materiais e 

contratação de serviços que devem ser executados por meio de processos normais de 

licitação. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Divisão de Administração 

Síntese das providências adotadas  

A não autorização por parte da Superintendência de Suprimento de fundos para essa finalidade, a não ser em 

caráter emergencial.  

Em reunião do COREG- Colegiado Regional de Gestão e por meio de Memorando Circular  esta Superintendência 

orientou os setores e Dsei para que não realizem aquisições por meio de Suprimento de Fundos. 

Síntese dos resultados obtidos  

Realizado processo licitatório para aquisição de materiais e prestação de serviços 

 

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

pelo gestor 

 A falta de planejamento por parte de alguns Distritos Sanitários Indígenas levou a ocorrer esta situações, mas esta 

Superintendência não está autorizando processos de suprimento de fundos visado aquisição de materiais e ou 

serviços. 

 

25. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

3 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

6.1 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

Deverá quando da realização do inventário do exercício de 2010, fazer os lançamentos nos 

sistemas ASIWEB/SIAFI de todos os materiais de consumo adquiridos pela administração, 

Dsei e engenharia, com o registro na conta: materiais para estoque de distribuição, e em 

seguida realizar a solicitação por guia de remessa de material – GRM, de modo a substituir 

de vez, estoque de materiais paralelos; 

- a situação aponta a necessidade de providências urgentes, de modo que todos os 

equipamentos deverão ser entregues aos setores requisitantes, e não estocados no 

almoxarifado; 

- as aquisições de bens permanentes, deverão ser programadas, ao mesmo tempo em que, 

verifique-se a real necessidade e a oportunidade, de forma a evitar a repetição de 

ocorrências, como as mencionadas neste relatório; 

- o resultado do processo administrativo será objeto de verificação na próxima auditoria, 

tendo em vista a programação da instauração de sindicância para 23.8.2010, com objetivo de 
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apurar o desaparecimento dos referidos equipamentos. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Setor de Material 

Síntese das providências adotadas  

Esclareço que o Sistema ASIWEB, está desativado por motivo de término de contrato com a empresa responsável pelo sistema, 

não sendo possível a sua atualização.  Já está sendo providenciado pela Presidência um novo sistema de controle de estoque, 

que deverá atualizar todas as informações, com a devida migração e alimentação das informações dos materiais em estoque. 

 Quanto as informações no SIAFI, já houve a sua atualização e regularização conforme recomendado. 

Quanto ao material referente ao PROFORMAR, considerando que o Projeto foi desativado o chefe da SEREH solicitou 

orientação e autorização da Presidência para, se for o caso, fazer a distribuição dos equipamentos entre os setores desta 

Superintendência. 

Esta Superintendência já está atenta para essa situação, realizando as aquisições de equipamentos de acordo com o programado 

para atender todos os setores. 

Quanto aos equipamentos que constavam como desaparecidos, foi aberto Processo de Sindicância, resultando na aplicação do 

Termo Circunstanciado Administrativo, para a devida reposição dos mesmos pelos servidores apontados como responsáveis 

pela guarda dos mesmos.     

Síntese dos resultados obtidos  

As recomendações estão sendo implementadas à medida do possível 

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

pelo gestor 
 Dificuldade para a implementação em sua totalidade, visto que para a retirada dos equipamentos e dar o destino final, depende 

de uma autorização da Presidência, já solicitado e até o momento não obtivemos retorno,  assim como para a atualização no 

sistema ASIWEB, está desativado por motivo de término de contrato celebrado a nível central. 
 

26. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
7.1 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

Providenciar o registro de todos os imóveis não regularizados na conta 14211.05.00 – 

imóveis a registrar, uma vez que no inventário anual constar a descrição real e detalhada do 

patrimônio da entidade, em conformidade com o registrado no sistema siafi; 
Provir esforços para regularização dos 42(quarenta e dois) imóveis pertencentes ao 

patrimônio da entidade, junto aos cartórios de registros de imóveis, de modo a cumprir as 

atribuições regimentais estabelecidas no art. 99 da portaria ministerial Nº. 1.776/2003, sob 

pena de apuração de responsabilidade; 
Interceder junto ao Deadm e setor de patrimônio, quanto à reavaliação de todos os imóveis 

pertencentes à funasa; 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Setor de Patrimônio 

Síntese das providências adotadas  

O Setor de Patrimônio já vem realizando as viagens para levantamento “in loco” da situação dos imóveis em cartórios para sua 

devida  regularização, mas, considerando o grande quantitativo de imóveis, localizados em diversos municípios a serem 

visitados e, devido  ainda a redução do  recurso destinados a  esta Suest , que por  força do Decreto nº 7.446, de março de 2011 

e também objeto das Portarias do Ministro da Saúde nº 348 e 397, de 4 e 9 de março, respectivamente, informou que” o limite 

de diárias, passagem e despesas com locomoção dessa Superintendência encontra-se disponível no Sistema de Concessão de 

Diárias e Passagens – SCDP e corresponde à metade (50%) do teto anua”l , algumas viagens estão sendo priorizadas. 

Ressalto que visando atender o Memo. Circ. 15/Sepat/Comap/Cglog, de 19 de abril de 2010, o qual trata do levantamento dos 

bens móveis e imóveis utilizados pela Saúde Indígena – Dsei‟s, Pólo‟s, Casai‟s e Aldeias, com a finalidade de subsidiar 

respostas ao Ministro da Saúde, decorrente da Medida Provisória nº 483, publicada no D.O.U de 25/03/2010, que estão sendo 

utilizados para desenvolver as atividades pertinentes à saúde Indígena e devido a Criação de um Grupo de 

Trabalho/GT/PRESI/FUNASA (Port. 215/2011), o qual informa através do Memo. Circ. 17, de 02/04/2011; a importância de 
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repassar orientações quanto à transferência patrimonial de bens móveis e imóveis da Fundação Nacional de Saúde, nos termos 

do Decreto nº 7.336 de 19/10/2010, cujas orientações  aconteceram nos dia 1º e 02/08/2011 nesta Superintendência. Com base 

nas orientações foi Instituído Subgrupo, foi programado o deslocamento para levantamento  cujo deslocamento  do GT será no 

dia 26.09 a 14.10.2011, devendo visitar os municípios, áreas de abrangência do Distrito Sanitário Indígena Guamá Tocantins  e 

posteriormente será realizada a visita nos localidades nas áreas de abrangência do DSEI ALTAMIRA, DSEI KAIAPÓ E DSEI 

TAPAJÓS. 

Portanto para este ano só será possível dar cumprimento ao Memorando acima mencionado, quanto aos demais imóveis, só será 

possível dar continuidade no levantamento e regularização no próximo ano (2012) e, com isso  dar cumprimento a 

recomendação desta Auditoria, como também  atendimento ao  Memo. Circ. Nº 480/2010/COGIN/CGAUD/AUDIT- mas, de 

30 de março de 2010. 

Síntese dos resultados obtidos  

As recomendações estão sendo implementadas a medida do possível 

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

pelo gestor 

 Dificuldade para a implementação devido  as restrições  e limites imposto no do Decreto nº 7.446, de março de 2011 e 

das Portarias do Ministro da Saúde nº 348 e 397. 

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

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

7.1 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO PARÁ   

Descrição da 

Recomendação 

ATENTAR-SE AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, 

CONFORME DISPOSTO NO ART. 99 DA PORTARIA MINISTERIAL Nº. 1.776, DE 

08/09/2003; 
PROCEDER AS TRANFERENCIAS DOS IMÓVEIS QUE ESTÃO EM TERMOS DE 

COMODATOS PARA TERMOS DE SESSÃO DE USO, CONFORME DETERMINA O 

MEMORANDO CIRCULAR Nº. 21/SEPAT/COMAP/AGLOG DE 27.05.2010 E 

ACÓRDÃO Nº. 4647/2010 – TCU – 1ª CÂMARA, DE 10.08.2010; 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Setor de Patrimônio 

Síntese das providências adotadas  

As recomendações dispostas no art. 99 da Port. Ministerial nº 1.776, de 08/09/2003, o Setor de Patrimônio vem 

envidando todos os esforços em cumprir as determinações que lhe compete, ocorre que a situação apontada já se 

arrasta há bastante tempo, muitas pendências que ficaram acumuladas e gradativamente, vem procurando 

organizar as memórias documentais para estudar cada caso e buscar solucionar as pendências.  

Ressalto que a referida recomendação de transferência dos imóveis que estão em Termos de Comodatos para 

Termo de Sessão de Uso  foram concluídas em dezembro de 2010. 

Síntese dos resultados obtidos  

As recomendações estão sendo implementada, com a efetivação do Termo de Sessão de Uso 

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

pelo gestor 

 Dificuldade para a implementação devido o grande quantitativos de imóveis a serem regularizados, a sua 

localização que devido a distância e o difícil acesso, demanda tempo e recurso para o deslocamento das equipes 

que vão fazer a verificação “in loco” e por ultimo a disponibilidade de recurso para esse fim.      

 

27. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

7.1 
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Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

Quando da realização do inventário de cada exercício, deverá realizar o levantamento da 

situação física de todos os bens, tanto dos bens inservíveis, quanto os servíveis, de modo que 

o inventário ficará completo se realizado em sua totalidade. destaca-se que está situação, 

estará sujeito as penalidades da lei; 

Atentar para o cumprimento das atribuições regimentais contidas no art. 99 da portaria 

ministerial nº. 1.776, de 08/09/2001, uma vez que todo final de exercício é encaminhado 

pela CGLOG a todas as superintendências estaduais, informações de como proceder para 

realização do levantamento em questão, visando evitar a ocorrência da apuração de 

responsabilidades. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

SETOR DE PATRIMÔNIO 

Síntese das providências adotadas  

Implementado segundo as orientações contidas no Memo. recebido da CGLOG, orientando quanto ao Relatório de 

Inventario.  

Ressaltou ainda que “Os bens Móveis que estavam registrados na conta 14.212.91.00 – Bens a Alienar, foram 

entregues a Arquidiocese de Belém – Processo 25200-003.752/2007-81, faltando ser dada baixa no sistema ASI, 

por conta de sua inoperância desde setembro de 2010”. 

Quanto às recomendações dispostas no art. 99 da Port. Ministerial nº 1.776, de 08/09/2003, informo que o Sopat 

busca tomar o maior cuidado quanto ao disposto no referido artigo. 

Síntese dos resultados obtidos  

As recomendações estão sendo implementada 

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

pelo gestor 

A chefe atual do Sopat desde quando assumiu vem envidando todos os esforços em cumprir as determinações que 

lhe compete, ocorre que a situação apontada já se arrasta há bastante tempo, muitas pendências que ficaram 

acumuladas e gradativamente vem procurando organizar e regularizar a situação.       

 

28. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

7.1 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

Providenciar as assinaturas de todos os termos de responsabilidades, uma vez que, por falta 

de assinatura, esses documentos não têm eficácia 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Setor de Patrimônio 

Síntese das providências adotadas  

A situação está sendo normalizada, conforme os levantamentos de bens são realizados nas unidades de 

localização, que ao término coletamos as assinaturas dos responsáveis. 

Síntese dos resultados obtidos  

A recomendação está sendo implementada a medida que é feito o levantamento 

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

pelo gestor 
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Dificuldade na regularização das contas no sistema ASIWEB e SIAFI por conta de sua inoperância desde setembro de 2010, 

dependendo da Presidência uma nova contratação. 

 

29.Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

7.1 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

Providenciar os termos de doações dos bens cedidos junto à Secretaria de Saúde do Estado 

do Pará, em cumprimento a portaria nº. 1.968/2006, tendo em vista, que a situação já foi 

objeto de apontamento em relatório de auditoria anterior; 

Proceder ao cumprimento das atribuições regimentais estabelecidas no art. 99 da Portaria 

Ministerial nº. 1.776, de 08/09/2003, visando evitar a ocorrência de apuração de 

responsabilidades; 

Deverá proceder a identificação de todos os bens não localizados, no valor de 118.392,68 e 

consequentemente realizar o registro na conta 14212.90.00 – bens em processos de 

localização com responsabilização dos setores onde os bens estavam localizados naquele 

período 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Setor de Patrimônio 

Síntese das Providências Adotadas  

A recomendação referente aos Termos de Doação dos bens cedidos à Secretaria de Saúde do Estado do Pará, já 

foram todos concluídos, faltando apenas fazer a baixa conforme citados no item anterior, por motivo de 

inoperância do Sistema ASI.   

Ressalta ainda que “atualmente o registro do valor de R$-1.904.413,33 na conta contábil 14.212.93.00 não se deve 

considerar para conclusão dos Termos de Doação, visto que não estamos podendo realizar as baixas dos seguintes 

Processos de Doação, concluídos desde Setembro/2010, que são: Doação nº 09/2010(município Capanema), 

11/2010 (município de Conceição do Araguaia), 12/2010 (município de Breves), 14/2010 ( município de Cametá), 

01/2011 (município de Castanhal), 02/2011 (município de Igarapé Açu), 03/2011 (município de Igarapé- Miri), 

05/2011 (município de Almeirim), 07/2011 (município de Itaituba), 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011 e 

13/2011(Secretaria de Saúde do Estado do Pará), 14/2011 (município de Monte Alegre), 16/2011 (município de 

Paragominas), 18/2011 (município de Salvaterra), 19/2011 (município de Soure), 20/2011 (município de São 

Miguel do Guamá), 21/2011 (município de Salinópolis) e 22/2011 (município de Santarém). 

Estamos com 06 (seis) Termos de Doação enviado para os seguintes Municípios,  aguardando retorno dos Termos 

assinados: Doação nº 04/2011(município de Belém), 06/2011 (município de Dom Eliseu), 08/2011 (município de 

Marabá), 15/2011 (Município de Parauapebas), 17/2011 (município de Redenção e 23/2011 (município de 

Tucuruí). 

Referente à Doação conforme a Portaria 1968/2006 de Equipamentos e Veículos Cedidos, só está faltando 05 

veículos que estão em nome da SUEST do Rio de Janeiro e estamos aguardando a regularização, ou seja, a 

transferência de Propriedade para a SUEST do Pará, através do Setor de Transporte, para podermos fazer as 

Doações dos referidos veículos. 

Quanto às recomendações dispostas no art. 99 da Port. Ministerial nº 1.776, de 08/09/2003, informo que o Sopat, 

busca tomar o maior cuidado quanto ao disposto no referido artigo, visto que desde 16 de novembro de 2005, 

Portaria nº 535, Art. 10, pub. DOU (data de início as atividades do SOPAT), visto que as situações alvo das 

cobranças de Auditorias são fatos instalados que se arrasta há bastante tempo, fatos quais procuramos organizar as 

memórias documentais para estudar cada caso e buscar solucionar as pendências. 

Com referência aos registros na Unidade Administrativa – 16505800 e Endereço 140101133, informo que está 

sendo efetuado o levantamento e identificação das unidades e chefias para que seja aplicada a orientação dada por 

essa Auditoria. 

Síntese dos resultados obtidos  

As recomendações estão sendo implementadas pelo Setor de Patrimônio 

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

Dificuldade em regularizar as contas no sistema ASIWEB e  SIAFI por conta de sua inoperância desde setembro de 2010, 

dependendo da Presidência uma nova contratação. 

 

30. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

8.1 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

Deverá providenciar a atualização da frota dos veículos, visando dispor de controle real do 

quantitativo de veículos oficiais que estão sob a responsabilidade da superintendência 

estadual, assim como realizar levantamento das ocorrências de multas de trânsito, de modo 

que este apontamento será objeto de verificação na próxima auditoria; 

Deverá de imediato formalizar os respectivos processos administrativos, concernentes aos 

sinistros ocorridos com os veículos oficiais, acima mencionados, e conforme o caso adotar 

providências para apuração de responsabilidade, quanto ao conserto e/ou ressarcimento ao 

erário do dano causado; 

Regularizar a com urgência toda documentação de CRLV – certificados de registros e 

licenciamentos de todos os veículos com pendências; 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Setor de Transporte 

Síntese das providências adotadas  

Esta Superintendência constituiu Grupo de Trabalho, composto por servidores do Patrimônio e Transporte, com programação 

de viagem para deslocamento a diversas localidades ( Pólos e Aldeias  de abrangência dos Dsei´s Guamá Tocantins, Dsei Rio 

Tapajós, Dsei Altamira e Dsei Kaiapó)  com início no dia 26/09/2011, objetivando realizar o levantamento de inventário de 

bens móveis e imóveis a serem repassados para a Secretaria Especial de Saúde Indígenas, onde com certeza teremos a real 

situação e atualização.   

Informo que foi instaurada Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar para apuração do acidente de trânsito em que 

foram envolvidos os veículos da Funasa de placa JVR-7791, JUE-7865, NIA-2684, JUE-7905 e JUA 5723 bem como 

proferido o julgamento conforme cópia constante no Anexo XI. 

Quanto aos veículos de Placa NHZ-3293 está em fase de instrução, juntada de documentação, para apuração do acidente. 

Esta Superintendência está adotando as providências junto ao chefe dos Pólos Indígenas para a apresentação do Laudo de 

Vistoria para a devida regularização junto ao DETRAN. 

Síntese dos resultados obtidos  

A recomendação está sendo implementada à medida que é feito o levantamento. 

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

pelo gestor 

Dificuldade para a implementação devido  as restrições  e limites imposto no do Decreto nº 7.446, de março de 2011 e 

das Portarias do Ministro da Saúde nº 348 e 397.  

 

31. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
8.1 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 
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Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

Agilizar a realização do leilão, regularizando todas as pendências de documentações 

referentes aos veículos a serem leiloados. quando do recebimento dos veículos de outros 

pólos para alienação, o setor de transporte deverá ficar atento para o acontecido com os 

veículos, realizando vistorias e verificando se houve negligência com os veículos e, se for o 

caso apurar responsabilidades; 

Agilizar o desfazimento do caminhão/perfuratriz, pois o mesmo encontra-se sem solução por 

mais de 5 (cinco) anos; 

Efetuar levantamento junto ao DETRAN/Pa para verificação e regularização de todas as 

multas aplicadas aos veículos oficiais pertencentes à superintendência; 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Setor de Transporte 

Síntese das providências adotadas  

 Informo que esta Superintendência instruiu o procedimento administrativo nº 25200.001.084/2010-53, estando 

com toda a documentação regularizada, para o desfazimento por meio de Leilão de parte dos veículo que se 

encontram ociosos e inservíveis, cujo processo encontra-se em análise nessa Presidência desde 19/07/2011. Os 

restantes dos veículos que não foram incluídos no processo acima mencionado estão em fase de atualização  e 

emissão de documentos por parte do DETRAN para finalmente instrução de novo processo de desfazimento. 

Informo que estamos adotando as providências para o desfazimento do caminhão/perfuratriz, placa JUW-8110, 

estando no aguardo do atendimento pelo DETRAN da disponibilidade de um técnico para vistoriar e emitir laudo 

para a devida regularização do referido veículo. 

A multa imposta no veículo de placa JVG -5625 foi ressarcida pelo Chefe do Pólo de Santa Luzia, cujo 

licenciamento encontra-se atualizado. 

Está sendo enviado ao DETRAN/PA as documentações para baixa do nome da FUNASA dos veículos que foram 

doados, a fim de eximir de qualquer responsabilidade o Gestor. 

E em atendimento a recomendação será feita a consulta junto ao DETRAN para fins de verificação de possíveis 

multas existentes. 

Síntese dos resultados obtidos  

Instrução dos processos visando a alienação dos veículos  

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

pelo gestor 
Não conseguimos incluir a perfuratriz no  processo para o desfazimento  por falta de regularizar da situação da mesma no 

sistema  ASIWEB, que está inoperante desde setembro de 2010.  

 

 

32. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

8.1 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

Agilizar o processo de dispensa de licitação, instruindo com a justificativa da falta de 

empresas cadastradas e/ou regularizadas no SICAF na praça de Belém/Pa; 

Efetuar cadastro no sistema SICOTWEB de todas as despesas relativas às aquisições de 

combustíveis, peças, óleos lubrificantes, multas e serviços referentes aos gastos com 

veículos da frota oficial, desde a sua implantação, de forma a confrontar com os saldos 

existentes no sistema Siafi.  

Realizar regularmente o controle dos veículos oficiais cedidos a estados e municípios, sob 

pena de responsabilidade do gestor. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 
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Setor de Transporte 

Síntese das providências adotadas  

 Foi providenciado o procedimento adequado e o envio da ambulância para a Superintendência de Manaus - AM. 

Estamos adotando as providências para cumprimento das recomendações 

Síntese dos resultados obtidos  

O envio da ambulância para Manaus e a implementação da atualização do cadastro no sistema SICOTWEB 

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

pelo gestor 

Dentro da  medida do possível esta Superintendência vem implementando as recomendações 

 

33. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 

2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 

04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 

9.1 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

Por intermédio das áreas técnicas e financeiras deverá priorizar a análise e emissão dos 

pareceres referentes aos convênios com vigência já expiradas, sob pena de apuração de 

responsabilidade e comprovar as providências adotadas junto à auditoria interna; 

Adotar providências cabíveis quanto aos registros de aprovação ou impugnação da prestação 

de contas parcial que não foram apresentadas ou constatadas irregularidades e demais 

medidas administrativas de acorod com o art. 35 parágrafo único, da IN/STN Nº. 01/97 e 

suas alterações; 

A equipe de convênio deverá analisar as prestações de contas dos convênios que se 

encontram na situação “a aprovar”, conforme determina o artigo 31 da IN/STN Nº. 01/1997, 

e em cumprimento às determinações do acórdão Nº. 2128/2004/TCU/2ª. Câmara, enviada 

por meio do ofício circular 26/CGU/PR, DE 17.01.05; 

Solicitar à Cgcon/deadm, por intemédio de mensagem Siafi, a efetivação do registro na 

conta “não liberados”, dos convênios com vigências expiradas e ainda com pendências de 

liberação de recursos. 

 Comprovará instauração da competente Tomada de Contas Especial nos convênios 

registrados na conta “inadimplência efetiva”, conforme preceituada o artigo 38 da IN/STN 

Nº. 01/97, atentando para o prazo de 180 dias previstos no parágrafo 1º do artigo 1º da 

IN/STN NO 56/TCU, DE 5.12.2007 (responsabilidade solidária), bem como quanto à 

conclusão e o encaminhamento dos processos constantes na conta “Inadimplência Suspensa” 

À COTCE/AUDIT, setor responsável pelo acompanhamento da instrução processual, 

análise, emissão do despacho de certificação de auditoria e envio à CGU; 

Quanto ao expressivo número de convênios em execução sob a responsabilidade da 

Suests/Pa, e adotar providências cabíveis quanto ao regular e devido acompanhamento e 

melhoria das atividades, tendo em vista o teor do acórdão 2.128/2004 –TCU – 2º Câmara; 

Promover mecanismos necessários para melhoria das deficiências operacionais existentes 

nos monitoramentos e acompanhamentos dos convênios da superintendência, visando dar 

cumprimento às ações institucionais, tendo em vista o constante na IN/STN-01/97 E ART. 

54 DO DECRET Nº. 93.972/86. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Serviços de Convênios - SECON 

Síntese das providências adotadas  

Na época da realização da Auditoria tanto a liberação de parcelas quanto as prorrogações dos convênios e termos 

eram de competência do nível central da Funasa, assim como as cobranças junto aos municípios da apresentação 

da Prestação de Contas Parcial. A descentralização dessas ações para esta Suest ocorreu finalizando o mês de 

outubro/2010, quando uma equipe da Cgcon/Cocec fez o repasse. 

Os servidores que compõem o Setor de prestação de Contas da Suest priorizam sempre seus trabalhos analisando 

diariamente o financeiro dos convênios que se encontram com os pareceres técnicos, sempre cumprindo os 

prazos legais e procedimentos administrativos estabelecidos na IN/STN-01/97 e Portaria nº127/2008. 
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Após o aprovo das Prestações de Contas a comunicação é feita imediatamente através de mensagem junto ao 

SIAFI, para que o nível central da Funasa realize os registros devidos. 

Depois de esgotados todos os procedimentos administrativos para regularização dos convênios expirados, são 

solicitados junto à Presidência da Funasa a sua regularização no SIAFI na condição de “não liberados”. 

Síntese dos resultados obtidos  

As recomendações estão sendo implementadas  

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

pelo gestor 

È válido ressaltar, que a área financeira do convênio desta Superintendência fica prejudicada, pois depende da área 

técnica, sendo procedidas as devidas análises somente após a emissão do Parecer Técnico da Diesp, que muitas das 

vezes não consegue devido à sobrecarga de trabalho para poucos profissionais da área. 

 

34. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
11.1 

Comunicação 

Expedida/Data 
Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

atentar-se sobre as providências que deverão ser adotadas no âmbito da superintendência, 

considerando o art. 6º, do Decreto nº. 7.336, de 19.10.2010, que dispõe sobre o prazo de 180 

dias para efetivar a transição da gestão do subsistema de atenção a saúde indígena, incluindo 

as ações de saneamento ambiental, e que no orçamento da funasa de 2010 ainda integra as 

ações destinadas a atenção a saúde indígena, tendo em vista ao cuidado de não haver 

prejuízo das ações e dos serviços prestados aos povos indígenas; 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Divisão de Administração 

Síntese das providências adotadas  

Esta Superintendência está tomando todas as providências e cuidado para que o repasse das ações ocorra dentro 

da normalidade, realizando as sub-rogações à medida que está sendo aditivada a vigência dos contratos, para que 

não haja interrupção na execução dos serviços prestados pelas empresas contratadas, assim como nas demais 

áreas técnicas o suporte está sendo prestado sem interrupção. 

Síntese dos resultados obtidos  

Repasse das ações dentro do prazo estabelecido 

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

pelo gestor 

A Dificuldade para a implementação total da transferência patrimonial  dos bens móveis e imóveis  a SESAI, 

ocorreu devido as restrições  e limites imposto no  Decreto nº 7.446, de março de 2011 e das Portarias do Ministro da 

Saúde nº 348 e 397,  

 

 

 

35. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
11.3 

Comunicação 

Expedida/Data 

Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 
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Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

 Atentar-se para quando do recebimento de doações, principalmente de medicamentos, a 

verificação da real necessidade quanto ao perfil epidemiológico da região e ao período de 

validade, de modo a evitar transtornos futuros pela falta de espaço físico e apropriado para 

guarda e armazenagem, assim como despesas com incineração, entre outras. 

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Distrito Sanitário Indígena Guamá Tocantins 

Síntese das providências adotadas  

Segundo informação prestada pelo Chefe do Dsei Guatoc “ que foram tomadas medidas em relação a casai, onde os 

profissionais foram orientados a análise dos itens a receber, embora seja medicamentos doados é preciso observar se haverá 

consumo diante da quantidade e validade dos itens disponibilizados na doação. Na Casai ainda tem responsável técnico 

farmacêutico”.   

Síntese dos resultados obtidos  

Em fase de implementação 

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

pelo gestor 
Infelizmente o espaço físico ainda não atende as recomendações,  porém o Dsei está se empenhando a estruturar a CAF e 

demais serviços de medicamentos.. 

 

36. Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou Auditoria Interna 

Identificação do Relatório 

de Auditoria 
2010/077 

Data do Relatório de 

Auditoria 
04/07/11 

Item do Relatório de 

Auditoria 
12.1 

Comunicação 

Expedida/Data 

Memorando n°1399 GAB/AUDIT/PRESI de 21/07/2011 

Nome da unidade interna 

da UJ destinatária da 

recomendação 

Superintendência Estadual do Pará   

Descrição da 

Recomendação 

 Viabilizar a recondução aos quadros, os servidores que encontram-se na situação de cedidos 

a outros órgãos que tiverem sua firmação e qualificação nesta origem, de modo a suprir as 

necessidades de pessoal no âmbito da superintendência.  

Providências adotadas pela unidade interna responsável que estejam atentos 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

Serviço de Recursos Humanos - Sereh 

Síntese das providências adotadas  

A Superintendência Estadual do Pará conta com o quantitativo atual de 247 servidores incluindo os temporários e cedidos. 

No município de Belém são 19 servidores e nos demais municípios tem um total de 631 servidores. 

Em cumprimento a determinação constante no Acórdão nº668/2008-Plenário – TCU e recomendação dessa Auditoria Interna , 

foi realizado o levantamento da real necessidade de servidores na SUEST/PA e foi deliberado pelo colegiado em reunião no 

dia 17/08/2011, o retorno de alguns servidores da área meio cedidos ao SUS, desse modo expediu-se Ofício nº 2142- 

Suest/PA, de 05.09.2011 para a Secretaria Estadual de Saúde, solicitando o retorno dos servidores da FUNASA. 

Síntese dos resultados obtidos  

Retorno de 04(quatro)  servidores 

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

pelo gestor 

O retorno possibilitou estruturar melhor alguns setores que estavam com déficit de pessoal 
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14.2 Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria Interna pendentes de 

atendimento  
 

Sem ocorrência no exercício. 
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15. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 

 

15.1 Declaração do Contador atestando a conformidade das demonstrações contábeis 

Quadro XXXIX - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício NÃO REFLETEM 

corretamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada 

 
 



 121  

 

CONCLUSÃO 

 

 
 

  A atuação da Superintendência Estadual do Pará do exercício de 2011 está um pouco 

diferente do ano de 2010 considerando a mudança em nossa missão institucional, por conta do 

Decreto 7.336/2010 e do Decreto 7.461 de 18.04.2011, no qual a Saúde Indígena deixa de compo-

la, ficando sob responsabilidade da Funasa o apoio a gestão desta área até 31.12.2011. Uma nova 

atribuição foi inserida – Saúde Ambiental – que desenvolve 04 subações através de 21 metas.  

 A Suest-Pa desenvolveu durante o exercício de 2011 vinte e sete subações, destas 

37,04% foram concluídas integralmente, ou seja, tiveram todas as suas metas concluídas. O 

Saneamento Ambiental contribuiu em 80% deste resultado. Os outros 20% dizem respeito à Sesam. 

A Área de Saneamento ambiental não conseguiu alcançar todas as suas metas em decorrência da 

determinação deste decreto e da necessidade de priorizar os projetos referentes ao PAC 2.A área de 

Gestão não conseguiu concluir nenhuma de suas Subações, todas apresentaram alguma meta com 

índice alcançado abaixo de 100%, por conta de processos licitatórios que não foram efetivados ou 

ainda pela limitação de diárias provocada pelo Decreto 7.446/2011. Esta situação impediu que 

muitos processos fossem concluídos por conta da falta de Procurador Federal, inviabilizando a 

análise de processos tais como, medicamentos para o atendimento de tutelados de justiça, 

hospedagem e outros.  

  Em relação à Saúde Indígena o papel da Suest - Pa restringe-se ao apoio a gestão 

administrativa incluindo a realização de licitações e sub-rogação de contratos.  Estes últimos em 

número de 64 referentes aos quatro Dseis, assim distribuídos: Dsei Altamira – 10 contratos, Dsei 

Guatoc – 24 contratos, Dsei Kayapó – 17 Contratos e Dsei Rio Tapajós – 13 contratos. 

Quanto ao aspecto orçamentário–financeiro verificou-se que a área de Saúde 

Indígena movimentou 68,52% de todos os recursos recebidos no exercício, à Suest-Pa coube os 

outros 31,48%.   

 Em termos institucionais a Suest-Pa terá que dar continuidade a missão da Funasa 

voltada para o Saneamento e a Saúde Ambiental, buscando sempre capacitar seus profissionais, 

oferecendo melhores condições de trabalho, para que se possa alcançar as propostas estabelecidas 

no PAC 2 e previstas no PPA 2012-2015. A Suest-Pa enfrenta dificuldades para atender seus 46 

convênios e termos de repasse de exercícios anteriores a 2011 e ainda, mais 67 termos de repasse do 

exercício de 2011, referentes ao PAC 2, voltado à sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e melhorias sanitárias domiciliares, compondo no total 113 obras. Do total de 67 projetos 

de 2011 34,33% já tiveram recursos liberados. Situação muito boa considerando principalmente a 

insuficiência de profissionais de engenharia.  É necessário buscar alternativas para ampliar a 

capacidade de respostas da Funasa às populações que precisam de água de qualidade, de tratar com 

eficiência os resíduos que produz, bem como, de forma basilar, implantar seus Planos Municipais 

de Saneamento. Uma destas alternativas seria o aumento no número de profissionais de engenharia, 

e também no número de procuradores federais, considerando que o volume de processos referentes 

a todas as atividades desenvolvidas pela Suest. 

 A melhoria nas instalações físicas da Superintendência é importante neste processo, 

considerando que significa melhorias nas condições de trabalho. Durante o exercício em análise o 

que havia sido planejado para trazer estas melhorias ao seu funcionamento foi realizado em 60%, 

tais como: contratação de empresa especializada em TI, no final do exercício, conclusão do 

laboratório de água e a da guarita que dá acesso ao prédio, melhorias ao local onde funciona o 

estacionamento dos veículos oficiais sob responsabilidade da Suest, com o fechamento da parede do 

galpão com gradil tipo alambrado, substituição do piso da sede. Outras propostas que não foram 

efetivadas estão sendo programadas para o exercício de 2012, como, melhoria das instalações onde 

funciona o Auditório com o fechamento da parede e colocação das portas de vidro, que funcionará 

como recepção do mesmo, serviços de vigilância eletrônica e reforma predial, que está em fase de 

elaboração do projeto para posterior alocação de recurso. Ressalta-se que no projeto está 
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contemplado especialmente por questão de segurança melhorias nas redes elétrica e lógica, sendo de 

importância capital para o bom funcionamento da Superintendência. Está previsto também a 

aquisição de mobílias considerando o Laudo Ambiental obedecendo a indicação ergonômica neste 

estabelecido. 
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ANEXOS 
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Anexo I 

 

 

Organograma da Superintendência Estadual do Pará 

 
Fonte: Funasa /Presi/Conforme estabelece Decreto 7.335 de 19.10.2010 
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Anexo II 

 
10.1  Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

QUADRO XXIX - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS 

Item 5  (pag. 73) 

 

 
Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Astec – Março/2012 
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Anexo III 

 

 11.  Informações sobre Gestão de Patrimônio Imobiliário 

       11.1. Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial 

QUADRO XXX  - 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 20111 

BRASIL 

 

UF-Pará 97 97 

Município - Belém 05 05 

Município – Abaetetuba 04 04 

Município – Abel Figueiredo 01 01 

Município – Alenquer 02 02 

Município - Almerim 01 01 

Município - Altamira 05 05 

Município - Aveiro 02 02 

Município - Barcarena 01 01 

Município – Bom Jesus do Tocantins 02 02 
Município – Benevides 

 

 

01 01 

Município – Brasil Novo 03 03 

Município – Brejo Grande do 

Araguaia 
01 01 

Município - Breves 04 04 

Município - Cametá 06 06 

Município - Capanema 03 03 

Município – Castanhal 05 05 

Município – Conceição do Araguaia 01 01 

Município – Curuá 01 01 

Município – Eldorado do Carajás 01 01 

Município – Goianésia do Pará 01 01 

Município – Igarapé-Açú 03 03 

Município – Igarapé-Miri 02 02 

Município – Itaituba 03 03 

Município – Itupiranga 01 01 

Município – Jacundá 01 01 

Município – Jacareacanga 01 01 

Município – Marabá 05 05 

Município – Marapanim 01 01 

Município – Medicilândia 04 04 

Município - Moju 01 01 

Município – Monte Alegre 02 02 

Município – Nova Ipixuna 01 01 

Município – Novo Repartimento 01 01 

Município – Óbidos 01 01 

Município – Oriximiná 04 04 

Município – Palestina do Pará 

 
01 01 

Município – Paragominas 01 01 

Município – Parauapebas 

 

 

01 01 
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Município – Rio Maria 

 
01 01 

Município – Rondon do Pará 01 01 

 Município - Ruropolis 01 01 

Município – São Domingo do Capim 01 01 

Município – Santa Izabel do Pará 01 01 

Município - Santarém 02 02 

Município – São Félix do Xingu 01 01 

Município – Soure 02 02 

Município – Vitória do Xingu 02 02 

Município – Xinguara 01 01 

Subtotal Brasil 97 97 

EXTERIOR 
PAÍS 1 Não se Aplica Não se Aplica 

cidade 1   

Subtotal Exterior Não se Aplica Não se Aplica 

Total (Brasil + Exterior) 97 97 
Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Sopat – Março/2012- Relatórios de Inventario de Bens Imóveis e da Relação Detalhada de Imóveis por 
UG/UF/MINICIPIOS do SPIUnet. / documentos de imóveis em arquivo na Suest-Pa 
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Anexo IV  

QUADRO XXXII - DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

UG RIP Regime 
Estado de 

Conservação 

Valor do Imóvel 

Despesa com 

Manutenção no 

exercício 

Valor 

Histórico 

Data da 

Avaliação 

Valor 

Reavaliado 
Imóvel Instalações 

25.5014 0427.00555.500-8 21 02 977.735.31 - - 426.578,83 33.742,08 

25.5014 0427.00531.500-7 10 05 12.761,64 - - - - 

25.5014 0427.00561.500-0 21 02 41.453,02 - - - - 

25.5014 - 10 02 - - - - - 

25.5014 - 10 02 0,01 - - - - 

25.5014 0401.00007.500.4 05 - 90.191,80 - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 0411.00294.500-3 05 - 797.972,03 - - - - 

25.5014 0411.00301.500-0 22 05 83.840,46 - - - - 

25.5014 0411.00275.500-0 22 05 8.250,00 - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 21/15/14 - - - - - - 

25.5014 0575.00002.500-7 05 - -32.133,30 - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 0429.00009.500-5 05 - 11.888,60 - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 0435.00012.500-6 10 - - - - - - 

25.5014 0435.5001.500-1 05 - 138.529,87 - - - - 
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25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 0441.00010.500-0 05 - 96.738,99 - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 0443.00021.500-6 05 - 13.312,64 - - - - 

25.5014 0443.00022.500-1 05 - 2.097,60 - - - - 

25.5014 0443.00023.500-7 05 - 40.214,44 - - - - 

25.5014 0447.00178.500-3 05 04 107.169,55 - - - - 

25.5014 0447.00176.500-2 05 04 154.744,20 - - - - 

25.5014 - 05 04 -- - - - - 

25.5014 - 05 04 - - - - - 

25.5014 - 05 04 - - - - - 

25.5014 0453.00142.500-1 21 - 1.890,00 - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 0465.00014.500-9 21 - 3.290,00 - - - - 

25.5014 0471.00235.500-5 22 04 197.985,06 - - - - 

25.5014 0471.00291.500-0 05 - 191.430,04 - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 0475.00004.500-1 10 - 13.675,00 - - - - 

25.5014 0475.00005.500-7 10 - 10.940,93 - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 0483.00172.500-7 05 - 254.729,48 - - - - 

25.5014 0483.00175.500-3 05 - 16.547,06 - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 
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25.5014 - 22 - - - - -  

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 0493.00005.500-5 12/14 - - - - - - 

25.5014 0495.00140.500-6 05 - 317.967,00 - - - - 

25.5014 - - - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 0501.00019.500-6 05 - 33.974,98 - - - - 

25.5014 0505.00021.500-0 05 - 426.381,93 - - - - 

25.5014 0505.00022.500-5 05 - 60.266,70 - - - - 

25.5014 0505.00023.500-0 22 - 15.592,53 - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 0573.00009.500-9 05 - 7.163,75 - - - - 

25.5014 056.9.00002.500-2 10 - 2.131,50 - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 0535.00100.500-0 05 - 1.541.113,08 - - - - 

25.5014 0543.00006.500-0 14 - 1.980,00 - - - - 

25.5014 0545.00013.500-5 10 - 46.856,60 - - - - 

25.5014 0557.00010.500-2 05 - 4.613,73 - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 0561.00017.500-9 05 - 5.940,00 - - - - 

25.5014 0571.00015.500-5 10 - 2.047,65 - - - - 

25.5014 0411.00265.500-5 05 - 8.250,00 - - - - 

25.5014 - 05 - - - - - - 

25.5014 - 10 - - - - - - 

25.5014 0627.00002.500-3 10 - 1.200,00 - - - - 

Total 426.578,83 33.742,08 
Fonte: Funasa/Suest-Pa/Diadm/Sopat – Março/2012- Relatórios de Inventário de Bens Imóveis e da Relação Detalhada de Imóveis por 

UG/UF/MUNICIPIOS do SPIUnet. / documentos de imóveis em arquivo na Suest-Pa 
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