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Apresentação 

 
O presente Relatório de Gestão tem por finalidade demonstrar o desempenho da 

Superintendência Estadual da Funasa no Rio Grande do Sul, divulgando os resultados 

alcançados durante o ano de 2011 no que diz respeito às ações desenvolvidas pela 

Instituição, visando o alcance dos seus Objetivos Estratégicos e, por conseguinte, de sua 

Missão. Este Relatório mostra os resultados das atividades desenvolvidas em cada uma das 

áreas finalísticas, em conformidade com suas competências legais que visam à melhoria da 

atenção à saúde dos povos indígenas, saneamento ambiental para prevenção e controle de 

doenças e promoção da inclusão social através da promoção de ações de saúde e 

saneamento. 

O presente instrumento foi elaborado de acordo com o que determina a seguinte 

legislação: Decisões Normativas TCU nº 108 de 24/11/2010,  Instrução Normativa TCU nº 

63, de 1º de Setembro de 2010 e Portaria do Tribunal de Contas da União  nº 123/2010 e 

Orientações Complementares constantes da Decisão Normativa – TCU nº 117/2011 e  

Roteiro para a Elaboração do Relatório de Gestão das Coordenações Regionais e que tem 

também como objetivo, prestar contas à sociedade em geral contribuindo para a 

transparência dos gastos públicos e fortalecimento da cidadania. 

O presente relatório tem por finalidade demonstrar o desempenho e os principais 

avanços da Superintendência Estadual  da Fundação Nacional de Saúde no Estado do RS, no 

decorrer do ano de 2011.  A  Funasa dedicou-se a cumprir o seu papel de promoção à saúde, 

por meio de ações de Saneamento Ambiental e na Prevenção e Controle de Doenças e 

Agravos.  Ressalta-se que, no que diz respeito às Ações de Saneamento Ambiental, a Funasa 

teve suas atribuições ampliadas por meio do Programa de Aceleração do Crescimento – 

PAC II- 2010/2014, sendo que a instituição atua em municípios com população inferior a 50 

mil habitantes. Essa faixa populacional corresponde a 90,5% dos municípios brasileiros e 

demonstra a abrangência da Funasa em todo território nacional, bem como evidencia a 

capacidade e confiabilidade do órgão, conquistada ao longo dos 20 anos de sua instituição 

legal.  

Os resultados apresentados nesse relatório refletem a atuação efetiva dos servidores 

da Fundação, que não medem esforços para levar qualidade de vida aos brasileiros, mesmo 

àqueles que residem nas áreas mais remotas do país. 

Gustavo de Mello 

Superintendente Estadual FUNASA/SUEST/RS 
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1. INFORMAÇÕES SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA  

1.1. Identificação da UJ – Relatório de Gestão Individual 

 O relatório de gestão individual contém os elementos identificadores completos da 

UJ, as normas relacionadas à sua constituição e à gestão, incluindo orientações, 

publicações, conforme modelo apresentado no Quadro A.1.1 abaixo, que se descreve a 

seguir.  

 

1.2. Qualificação da Superintendência Estadual 

Qualificação da Superintendência Estadual: 

Nome do Superintendente Estadual: Gustavo de Mello 

Nome da Assistente de Planejamento: Rosemary Manozzo 

População do Estado: 10.582.887 (IBGE) 

Nº de municípios abrangidos pela SUEST-RS: 400 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo  

Órgão de Vinculação: Ministério da Saúde Código SIORG: 2207 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Fundação Nacional de Saúde – Superintendência Estadual no Rio 

Grande do Sul  

Denominação abreviada: FUNASA/SUEST/RS  

Código SIORG: 2207 Código LOA: 36211 Código SIAFI: 255021 

Situação: Ativa  

Natureza Jurídica: Fundação 
 

Principal Atividade: Promoção de Programas de Saúde: 

federal, estadual e municipal - CNAE/IBGE
 

Código CNAE: 8412-4/00 

Telefones/Fax de contato:  (51)32157003 (51) 32157004 (51) 32157036 

Endereço Eletrônico: corers@funasa.gov.br 

Página na Internet: http:/ WWW.funasa.gov.br  

Endereço Postal: Avenida Borges de Medeiros, nº 536, 11º andar, Centro, Porto Alegre, RS, 

CEP 90.020-022   

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada: 

 Instituída pela Lei nº8.029 de 12 de abril de 1990, pelo Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991, 

e em conformidade com o que dispõe o Decreto nº 4.727, de 09 de junho de 2003, publicado no 

Diário Oficial da União, do dia 10 de junho de 2003. Portaria nº 1.776 de 8 de setembro de 

2003 que aprova o regimento interno da Funasa. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

Reestruturação pelo Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de 2010, aprova o Estatuto e o Quadro 

Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Fundação Nacional de 

Saúde – FUNASA, e dá outras providências.  

mailto:corers@funasa.gov.br


2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E 

FINANCEIRA DA UNIDADE  

 

2.1. Responsabilidades Institucionais da Unidade  

 

A Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, órgão executivo do Ministério da 

Saúde, tem como responsabilidade a promoção e proteção da saúde e como competências: 

prevenir e controlar doenças e outros agravos e fomentar soluções de saneamento para 

prevenção e controle de doenças. 

 

Sua missão é: 

 

A missão institucional da Fundação Nacional de Saúde compreende duas vertentes 

principais que vão se desenvolver mediante a elaboração de planos estratégicos nos 

segmentos de Saneamento e Saúde Ambiental. A Portaria nº 806, de 6 de junho de 2006, do 

Presidente da Funasa, instituiu a Carteira de Projetos Estratégicos, elaborada em 

consonância com o Planejamento Plurianual (PPA), designando os gerentes responsáveis 

pelos diversos projetos que consubstanciam o realinhamento institucional da Funasa.  

As ações de inclusão social mediante cuidados com a saúde são executadas com a prevenção 

e controle de agravos ocasionados pela falta ou inadequação nas condições de saneamento 

básico em áreas de interesse especial, como assentamentos, remanescentes de quilombos e 

reservas extrativistas. 

A FUNASA atua com unidades descentralizadas através de Superintendências 

Estaduais – SUESTs, em cada Estado e que tem como competências regimentais: 

Coordenar, Supervisionar e Desenvolver suas atividades nas suas respectivas áreas de 

jurisdição. 

A Superintendência Estadual da Funasa no Regional do Rio Grande do Sul possui a 

seguinte estrutura:  

- Divisão de Engenharia e Saúde Pública – DIESP   

- Divisão de Administração - DIADM 

- Serviço de Recursos Humanos – SEREH 

- Serviço de Convênios - SECON  

- Serviço de Saúde  Ambiental - SESAN 

 



Cabe a Divisão de Engenharia de Saúde Pública – DIESP, atuar na implantação 

de ações de Saneamento voltadas para a promoção da saúde e para o controle e 

prevenção de doenças, estruturada em cinco eixos: 

- Saneamento em Áreas Especiais – que envolve o abastecimento de água e solução 

adequada de esgotamento sanitário as populações indígenas e residentes em áreas 

remanescentes de quilombos. 

- Saneamento em Áreas de Relevante Interesse Epidemiológico – que envolve ações 

de melhoria das condições de habitação na zona rural, na área endêmica da Doença de 

Chagas. 

- Saneamento em Municípios com população de até 50.000 mil habitantes – que 

envolve ações de abastecimento de água, esgotamento sanitário e saneamento domiciliar. 

- Saneamento Rural – envolvendo ações de abastecimento de água e solução 

adequada dos dejetos em áreas rurais, em áreas especiais como quilombolas e 

assentamentos, reservas extrativistas e em localidades com população inferior a 2.500 

habitantes.  

- Ações Complementares de Saneamento – envolvendo ações de Controle da 

Qualidade da  Água para consumo humano.  

Na área de Saúde Ambiental, compete a Funasa:  Planejar, Coordenar, 

Supervisionar e Monitorar a execução das atividades relativas: 

- À formulação e implementação de ações de promoção e proteção à saúde 

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

Ambiental;  

- Ao controle da qualidade de água para consumo humano proveniente de sistemas 

de abastecimento público, conforme critérios e parâmetros estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde; e  

- Ao apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas na área de saúde ambiental. 

 

 

 



Ao Serviço de Convênios tem como atribuição a  celebração e acompanhamento dos 

convênios firmados pela FUNASA e análise da prestação de contas dos recursos 

transferidos. Ao Serviço de Recursos Humanos – SEREH, cabe a Gestão de Recursos 

Humanos e ao Serviço de Administração – SEADM  as atividades relativas das áreas de 

orçamento, finanças, contabilidade e recursos logísticos. 

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, no período de transição de 180 dias, assegurar até 31 de dezembro 

de 2011, todo o apoio administrativo necessário, para que não ocorresse prejuízos das ações 

e dos serviços prestados aos povos indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 

DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. 

 

UNIDADE 
CARGO 

FUNÇÃO 

N
o 

DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO DAS/FG 

  1 Presidente 101.6 
  1 Assessor 102.4 
  2 Assessor Técnico 102.3 
  1 Assistente  102.2 
  2 Assistente I  FG-1 
        
GABINETE 

  

  

1 Chefe de Gabinete 101.4 

  15 Assistente I FG-1 
Coordenação 3 Coordenador 101.3 
Divisão 2 Chefe 101.2 
        
DIRETORIA-EXECUTIVA  1 Diretor-Executivo 101.5 
  3 Assistente I FG-1 
Coordenação  1 Coordenador 101.3 
        
Coordenação-Geral de Planejamento e 

Avaliação 
1 Coordenador-Geral 101.4 

Coordenação  3 Coordenador 101.3 
        
PROCURADORIA FEDERAL 1 Procurador-Chefe 101.5 
  1 Assessor Técnico 102.3 
Serviço 1 Chefe 101.1 
  4 Assistente I FG-1 
Coordenação 4 Coordenador 101.3 
        
AUDITORIA INTERNA 1 Auditor-Chefe 101.5 
  1 Assessor Técnico 102.3 
  1 Assistente  102.2 
  1 Assistente Técnico 102.1 
Serviço 1 Chefe 101.1 
  6 Assistente I FG-1 
Coordenação 5 Coordenador 101.3 
        
Corregedoria 1 Corregedor  101.4 
        
DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO 
1 Diretor 101.5 

  1 Assistente Técnico 102.1 
Serviço 1 Chefe 101.1 
  16 Assistente I FG-1 
        
Coordenação-Geral de Programação  

Orçamentária e Financeira 
1 Coordenador-Geral 101.4 

Coordenação 2 Coordenador 101.3 
Serviço 4 Chefe 101.1 
        
Coordenação-Geral de Recursos 

Logísticos 
1 Coordenador-Geral 101.4 

Coordenação 2 Coordenador 101.3 



UNIDADE 
CARGO 

FUNÇÃO 

N
o 

DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO DAS/FG 

Serviço 6 Chefe 101.1 
        
Coordenação-Geral de Recursos 

Humanos 
1 Coordenador-Geral 101.4 

Coordenação 3 Coordenador 101.3 
Serviço 3 Chefe 101.1 
        
Coordenação-Geral de Modernização e 

de 
      

Tecnologia da Informação 1 Coordenador-Geral 101.4 
        
Coordenação 2 Coordenador 101.3 
        
Coordenação-Geral de Convênios 1 Coordenador-Geral 101.4 
Coordenação 2 Coordenador 101.3 
        
DEPARTAMENTO DE 

ENGENHARIA DE SAÚDE 

PÚBLICA 
1 Diretor 101.5 

  1 Assessor Técnico 102.3 
  2 Assistente  102.2 
Serviço 1 Chefe 101.1 
  8 Assistente I FG-1 
Coordenação-Geral de Engenharia 

Sanitária 
1 Coordenador-Geral 101.4 

Coordenação 2 Coordenador 101.3 
        
Coordenação-Geral de Cooperação 

Técnica em Saneamento 
1 Coordenador-Geral 101.4 

Coordenação 2 Coordenador 101.3 
        
Coordenação-Geral de Engenharia e 

Arquitetura 
1 Coordenador-Geral 101.4 

Coordenação 2 Coordenador 101.3 
        
DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

AMBIENTAL 1 Diretor 101.5 
        
Coordenação 4 Coordenador 101.3 
  2 Assistente 102.2 
Serviço 2 Chefe 101.1 
  8 Assistente I FG-1 
        
UNIDADES DESCENTRALIZADAS       
Superintendência Estadual 26 Superintendente Estadual  101.4 
Divisão 52 Chefe 101.2 
  26 Assistente Técnico 102.1 
Serviço 78 Chefe  101.1 
Seção 130 Chefe  FG-1 

Setor 234 Chefe  FG-2 

 

 

 

 



Serviço de Saneamento em Áreas Indígenas   
 

O Serviço de Saneamento em Áreas Indígenas têm um caráter básico nas 

atividades sanitárias e na melhoria da qualidade de vida dessas comunidades. Utilizando os 

dados de morbimortalidade demonstram-se as inadequações das condições sanitárias nas 

áreas indígenas, necessitando de ações de saneamento direcionadas pelos critérios 

epidemiológicos, sanitários, ambiental e sócio culturais. As doenças recorrentes nas aldeias 

podem ser prevenidas através da adoção de serviços de saneamento e incorporação de 

hábitos de higiene, ou seja, implantação de sistemas de abastecimento de água potável e 

destinação adequada dos dejetos e dos resíduos sólidos (lixo). 

Atualmente 72 aldeias indígenas são abastecidas por 49 sistemas de abastecimento 

de água, sendo 68 aldeias atendidas pela FUNASA, 01 aldeia atendida pelo Departamento 

Municipal de Água e Esgotos – DMAE /Porto Alegre e 03 aldeias são atendidas pela 

Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN o que equivale a 90% de aldeias 

indígenas com água tratada. No que diz respeito aos Acampamentos Indígenas – áreas que 

aguardam o reconhecimento por parte da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, estes são 

abastecimentos por caminhão pipa, DMAE, CORSAN, SAMAE.  

A confecção de utensílios e artesanato faz parte do cotidiano das comunidades 

indígenas. Muito do que é produzido é trocado ou vendido na beira da estrada, nas cidades e 

na época de veraneio, no litoral.  

O equilíbrio ambiental do entorno nas terras indígenas é um fator de extrema 

importância, pois a ocupação do entorno das terras indígenas e a sua intermitente invasão 

por terceiros, com desmatamento, queimadas, assoreamento e poluição dos rios, tem afetado 

a disponibilidade de água limpa e de animais silvestres que compunham a alimentação 

tradicional das aldeias. No entanto, as relações de contato alteraram profundamente as 

formas tradicionais de ocupação, provocando concentrações demográficas e deslocamentos 

de comunidades, com grande impacto sobre as condições sanitárias das aldeias e sobre a 

disponibilidade de alimentos e de outros recursos naturais básicos no seu entorno. 

Boa parte da demanda de assistência à saúde decorre das condições da água e da 

disponibilidade de alimento adequado por parte das comunidades indígenas, o que requer 

investimentos preventivos e articulação interinstitucional para sua solução. 

 



 

Figura 01 – Mapa de localização das Aldeias Indígenas no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

  

O Engenheiro desenvolve atividades de elaboração de projetos, avaliação de 

processos, fiscalização de obras, com relação a todas as Aldeias Indígenas do Estado do RS, 

bem como coordenação da equipe técnica, consultores e colaboradores com os quais possa, 

eventualmente, contar. 

Os Supervisores e/ou Agentes de Saúde Pública desenvolvem atividades junto às 

aldeias, com realização de visitas periódicas que objetivam orientar a comunidade quanto ao 

seu bem estar, bem como respondendo a chamados frente a problemas, para detecção, 

providências e respectivas soluções.   

O Agente Administrativo desenvolve atividades de organização e sistematização 

de documentos, atendimento das demandas por telefone, dos Agentes Indígenas de 

Saneamento- AISAN, bem como controle e encaminhamento de processos pertinentes ao 

Setor em consonância com o Serviço de Apoio do SENSP. 

O Estagiário desenvolve suas atividades com o acompanhamento do  Engenheiro. 

 

 

 



2.2. Estratégia de atuação da unidade na execução das políticas 

Públicas e/ou frente às responsabilidades institucionais: 

O ano de 2011 foi marcado por um novo ciclo de planejamento com as metas 

estabelecidas e pactuadas pelo PPA - Plano Plurianual 2008/2011. O Plano Operacional da 

Superintendência Estadual da Funasa no Rio Grande do Sul contempla os Programas do 

Plano Operacional da Presidência e este é formatado considerando a realidade e 

necessidades atendidas no âmbito do Estado. 

Através de um trabalho de monitoramento é possível identificar dificuldades, 

resultados e avanços na execução das metas. 

Na área de Saneamento Ambiental, especificamente no ano de 2011 nos serviços que 

envolvem os sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Melhorias 

Sanitárias Domiciliares e Melhorias Habitacionais para controle a Doença de Chagas, a 

Superintendência Estadual no Rio Grande do Sul desenvolveu ações em municípios de até 

50.000 mil habitantes, totalizando, no Estado, aproximadamente 400 municípios. 

Cabe ressaltar, que as ações de Saneamento Ambiental, exceto no atendimento as 

área indígenas, são desenvolvidas de forma descentralizada, isto é, através de Convênios 

com repasse de recursos e de Cooperação Técnica com os municípios. 

A Superintendência Estadual no Rio Grande do Sul, na área de Saúde Indígena, hoje 

através da SESAI – Secretaria Especial de Saúde Indígena atende a uma população de 

19.066 índios, pertencentes a 03 etnias (Guarani, Kaingang e Charrua), distribuídos em 105 

aldeias e 23 acampamentos. A Funasa  realizou a transição que foi estabelecida e que duraria 

até dezembro de 2011. 

No Rio Grande do Sul, existiam 05 Pólos-Base, que cobriam um conjunto de 105  

aldeias. Estes eram estruturados como Unidades Básicas de Saúde e contavam com a 

atuação de Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, composta principalmente por 

Médico, Enfermeiro, Dentista e Auxiliar de Enfermagem.  

A FUNASA contava com a parceria de uma Organização Não Governamental na 

execução das ações de promoção e proteção da saúde dos povos indígenas. As parcerias 

foram formalizadas através da celebração de convênio entre a ONG e a  Funasa/Presidência 

e na Superintendência Estadual  do Rio Grande do Sul a instituição atuante era a ONG  

Associação Rondon Brasil, que teve seu convênio encerrado com o final da vigência em 

outubro de 2011.  



Considerando os desafios apresentados no cumprimento das responsabilidades da 

nossa Superintendência Estadual, ressalta-se o grande problema enfrentado com a 

deficiência de pessoal, comparado com a abrangência da população atendida, bem como a 

extensão territorial do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suest/RS, debate  PAC e Saneamento com as Comunidades Gaúchas 
 

A Superintendência Estadual da FUNASA no Rio Grande do Sul adotou como uma 

de suas prioridades de atuação em 2011, colocar a Instituição em contato direto com 

autoridades municipais, entidades comunitárias, associações e população em geral, através 

de seminários, encontros e audiências públicas, promovidos em conjunto com prefeituras e 

câmaras municipais. 

 O anúncio de recursos para obras ou início das licitações, também, têm sido em 

eventos públicos, dando total publicidade à população dos investimentos que estão sendo 

realizados pelo governo federal.  

Nestes encontros, com uma programação de debates e palestras, o PAC-FUNASA 

sempre é tema das intervenções do senhor Superintendente Estadual, Gustavo de Mello, e 

objeto de muitos pedidos de esclarecimentos. Além disso, tem sido dada muita atenção aos 

temas da Lei 11.445/2007 – a Lei do Saneamento Básico - quase totalmente desconhecida 

dos gestores municipais, e ao incentivo da criação de Consórcios Públicos e elaboração de 

Planos Municipais de Saneamento Básico. 

 A receptividade é sempre excelente, com auditórios lotados, a demonstrar que as 

deficiências do Saneamento em nosso Estado não fogem à realidade nacional, que são muito 

grandes e nota-se um anseio muito forte por parte da população gaúcha. Com estes 

encontros aproximamos a FUNASA dos gestores e da população. Provocamos um debate 

que se intensificou, a ponto de não darmos mais conta de tantos convites para a realização 

de eventos desta natureza.  

 Cabe acrescentar que nestas iniciativas tivemos as importantes parcerias da 

ASSEMAE, ABES, Departamento Municipal de Água e Esgotos de Porto Alegre (DMAE), 

Departamento de Água e Esgotos de Bagé (DAEB), CORSAN, etc. Abaixo relacionaremos 

os eventos realizados pela SUEST-RS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS REALIZADOS PELA FUNASA EM 2011. 

 

A percepção de que os serviços de saneamento são essenciais para a promoção da 

saúde e para a prevenção de doenças não é mais privilégio de sanitaristas, dos meios 

acadêmicos e do governo. Hoje, a maior parte da sociedade civil organizada tem consciência 

que “a má qualidade ou inexistência de redes de água e esgotos são os principais fatores de 

risco à saúde” e a falta de saneamento é identificada como uma das principais preocupações 

da população brasileira em relação à saúde. 

É de fundamental importância uma ativa participação do setor saúde, envolvendo 

todas as esferas do Sistema Único de Saúde (SUS), nos processos de discussão, formulação 

e implementação das políticas de Saneamento, Meio Ambiente e de Recursos Hídricos. 

Neste sentido, já existe um aparato legal e constitucional, o qual define diversas atribuições 

e responsabilidades para o Sistema Único de Saúde em relação a tais políticas. 

 Com a regulamentação da Lei do Saneamento (Lei 11.445/2007), que estabelece as 

diretrizes nacionais para o Saneamento Básico e para a Política Federal de Saneamento 

Básico, os municípios terão a oportunidade de definir todos os investimentos no setor, por 

meio do seu Plano Municipal de Saneamento Básico, que se tornou um poderoso 

instrumento de planejamento, promoção da qualidade de vida e de um ambiente saudável. 

Compete à Funasa, fomentar e prestar apoio técnico aos órgãos governamentais e 

não governamentais na estruturação, planejamento e execução das ações e serviços de 

saneamento e edificações em todos os municípios e em áreas indígenas,  identificar soluções 

alternativas de saneamento básico, adequadas à realidade local; analisar tecnicamente a 

execução dos projetos de engenharia relacionados aos programas de saneamento; coordenar 

e supervisionar a execução de projetos relacionados aos programas de saneamento, 

manutenção e operação dos sistemas implantados. 

Portanto, a Funasa, está presente na maioria dos municípios e em áreas de grande 

interresse social, implantando ações de “Saneamento Ambiental”, utilizando os recursos 

oriundos do Orçamento Geral da União. 

 

 

 

 

 

 



DATA  CIDADE EVENTO 

15/02/11 Camargo 
Corrêa 

Reunião na Prefeitura Municipal de Camargo Corrêa referente 
aproveitamento dos recursos para saneamento. 9h 

16/02/11 Passo Fundo Ato contra Dengue no Pólo Base de Passo Fundo. 14h 

17/02/11 Candiota Palestra sobre saneamento com os prefeitos da região. 14h 

17/03/11 São Lourenço 
Apresentação do projeto básico - Convênio TC PAC 1113/09 - 
Sede do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental/ 

CISAN do Extemo-Sul em São Lourenço. Horário: 9h -   

30/03/11 Bagé Discutir PMSB dentro do Comitê água para todos 

04/04/11 Porto Alegre 
Reunião sobre Planos Municipais de Saneamento Básico com 

os Municípios Contemplados 

29/04/11 Taquari Participar da capacitação técnica realizada pela FUNASA em 
Taquari, sobre PMSB. 

05a 06/05/11 Nicolau 
Vergueiro 

Participar de evento de capacitação sobre PMSB e Consórcios 
Públicos, promovido pela FUNASA. Inicio no dia 05/06 às 9h.  

05 a 07/05/11 Marau 
Oficina sobre Planos Municipais de Saneamento Básico – 

PMSB 

14/05/11 Pelotas 
Palestra sobre Planos Municipais de Saneamento Básico – 

PMSB 

26/05/11 Carlos 
Barbosa 

Apresentação de Elaboração de Plano Municipal de 
Saneamento Básico, às 14h. 

14/06/11 Santa Maria 
Participar de evento com os municípios integrantes do 

Consórcio Intermunicipal Centro, referente Projetos de Esgoto, 
água, MSD e Plano Municipal de Saneamento Básico, às 10h. 

16 a 17/06/11 Candiota Evento: 9h - Seminário sobre PMSB e elaboração de Carta 
Consulta. 

27 à 28/06/11 Vila Maria 
Oficina sobre Planos Municipais de Saneamento Básico – 

PMSB 

30/06/11 Palmeira das 
Missões 

Participar de evento com os municípios da região a fim de 
apresentar as diretrizes do PAC II, às 9h.  



04 e 05/07/11 
Sagrada 
Família 

Oficina sobre Planos Municipais de Saneamento Básico – 
PMSB 

06 e 07/07/11 Vicente Dutra 
Oficina sobre Planos Municipais de Saneamento Básico – 

PMSB 

08/07/11 
Fontoura 

Xavier 
Oficina sobre Planos Municipais de Saneamento Básico – 

PMSB 

27/07/11 Porto Alegre Reunião com os Municípios e Associações de Catadores  

02/08/11 
Lajeado do 

Bugre 
Reunião de Cooperação Técnica sobre Melhorias Sanitárias 

Domiciliares - MSD e PMSB 

08/08/11 
Restinga 

Seca 
Formigueiro 

Participar de audiências públicas juntamente com a Secretaria 
de Planejamento RS- SEPLAG, referente os projetos para 
áreas especiais quilombolas, de SAA e MSD, às 10h em 

Formigueiro e às 15h em Restinga Seca. 

16 e 17/08/11 
Capela de 
Santana e 
Tupandi 

Oficina sobre Planos Municipais de Saneamento Básico - 
PMSB 

19/08/11 Passo Fundo Participar do Seminário Regional de Saneamento Básico, a fim 
de palestrar sobre o tema. 

29/09/11 Três 
Cachoeiras 

Participar do II Fórum de manejo e Preservação da Lagoa 
Itapeva, a fim de palestrar sobre o tema: "Alternativas de 

Saneamento Básico para Preservação das Águas da Lagoa 
Itapeva e a Saúde da População", conforme Ofício nº 

222/2011, em anexo. Início às 9h. 

17/10/11 Vera Cruz Visitar as Obras de Saneamento no município, Convênios SAA 
0439/08 E SES 0403/08. 10h.  

21/10/11 Erechim 

Participar do Seminário do Consórcio Público Intermunicipal 
da Região Alto do Uruguai. Tema: Gestão de Resíduos 

Sólidos - Mais Qualidade de Vida Desafios do Alto Uruguai, 
Das 9h às 17h.  

25 e 26/10/11 David 
Canabarro 

Participar de Seminário com os municípios da região e a 
comunidade. Tema: Gestão de Saneamento e Elaboração dos 

PMSB. 10h.  

28/10/11 Tio Hugo 
Participar das atividades de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico do município, juntamente com a 
comunidade e representantes da administração pública. 14h. 

17/11/11 Santa Maria  
Palestra sobre o tema: Planos Municipais e Saneamento, no 
evento SIPESA - I Ciclo de Palestras da Engenharia Sanitária 

e Ambiental. 

 

 

 



Seminário no município de Candiota sobre PMSB 

 

 

 

 



Oficina no município de Vicente Dutra sobre PMSB 

 

 

 

 

 

 



Oficina no município de Vila Maria sobre PMSB 

 

 

 

 



Oficina no município de Sagrada Família sobre PMSB 

 

 

 

 

 

 

 



Oficina no município de Capela de Santana e Tupandi 

sobre PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

 

 

 

 



Oficina no município de Taquari sobre PMSB 

 

 

 

 



Seminário no município de Marau sobre PMSB 

 

 

 

 



Oficina no município de Tio Hugo sobre PMSB 

 

 

 

 

 

 

 



Reunião de Cooperação Técnica em Lajeado do Bugre 

sobre MSD e sobre PMSB 

 

 

 

 

 

 



Reunião em Porto Alegre com os municípios e 

Associações de Catadores  

 

 

 

 

 

 

 



Oficina no município de Vila Maria sobre PMSB 

 

 

 

 



2.3 Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ: 

 

1287 – Saneamento Rural 

 

0122 – Serviços Urbanos de Água e Esgoto 

        

 8007 – Resíduos Sólidos e Urbanos 

 

 0750 – Apoio Administrativo 

 

 0016 – Gestão da Política Pública de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.1. Identificação da subações sob responsabilidade da UJ  

 

Quadro: A.2.1 Identificação do programa, ação e subação 

 

 

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: Leodegar da Cunha Tiscoski - 

Ministério das Cidades 

Responsável: José Raimundo Machado dos 

Santos – Funasa  

Público Alvo: População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e 

em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, 

população indígena e outros povos da floresta. 
Fonte:Sigplan 

 

Identificação da Ação  

Denominação: 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 resolutividade, 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 de Saúde 

Coordenador da Ação: Nádia Pilati  

Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública (DIESP) 
Fonte:Sigplan 

 



Identificação da subação 

Denominação: 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 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado 
Realizad

o 

Realizado

/ 

Programa

do % 
Analisar  projetos de 

saneamento ambiental em 

comunidades remanescentes de 

quilombo, assentamentos da 

reforma agrária, reserva 

extrativista ou localidades 

rurais com até 2.500 habitantes 

(relativos aos exercícios 

anteriores) 

Projetos 

Analisados 

Número de 

Projetos 

Analisados 

04 04 100% 

Realizar visitas preliminares de 

convênios de exercícios 

anteriores 

 

Visitas 

realizadas 

Número de 

Visitas 

realizadas 

01 01 100% 

Realizar visitas de 

acompanhamento de 

Convênios de Exercícios 

Anteriores. 

Visitas 

realizadas 

Número de 

Visitas 

realizadas 

08 08 100% 

Fonte: Plano Operacional Suest/RS-2011 

 

Resultado: 
 

Como resultados das ações de Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de 

Saneamento em áreas Rurais, em áreas Especiais (quilombolas e assentamentos) e em 

localidades com população inferior a 2.500 habitantes para prevenção e controle de agravos 

temos  a informar que foram realizadas as visitas preliminares e de acompanhamento. 

Foram analisados os projetos de Melhorias Sanitárias Domiciliares, observa-se que o 

poder público municipal é carente de técnicos que possam elaborar adequadamente os 

projetos, principalmente, de acordo com a real necessidade das localidades.  

A FUNASA-SUEST/RS proporcionou, e continuará proporcionando em 2012, apoio 

técnico para que os técnicos municipais possam adequar seus projetos as necessidades reais 

das áreas especiais. 



Identificação da Ação  

Denominação: 7684 Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de 

Agravos 

Tipo de Ação: Projeto 

Finalidade: Dotar as aldeias de condições adequadas de saneamento básico. Contribuir para 

redução da morbimortalidade por doenças de veiculação hídrica. Contribuir para o controle de 

doenças parasitárias transmissíveis por dejetos e contribuir para o controle de agravos 

ocasionados pela falta de condições de saneamento básico em áreas indígenas. 

Descrição: Instalação de sistemas simplificados de abastecimento de água com captação, 

adução, tratamento e distribuição de água, bem como sistemas de reservatórios e de chafariz; 

implantação de esgotamento sanitário e rede de coleta; melhorias sanitárias nas aldeias 

(construção de banheiros, privadas, fossas sépticas, pias de cozinha, lavatórios, tanques, filtros, 

reservatórios de água e similares de resíduos sólidos 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Nádia Pilati  

Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública (DIESP) 

Fonte:Sigplan 

Identificação da subação 

Denominação: Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de 

Agravos 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Program

ado 
Realizado 

Realizado/ 

Programado % 
Beneficiar aldeias com 

melhorias sanitárias 

domiciliares. 

Aldeias 

beneficiada 

Número de 

aldeias 

17 17 19% 

Contratação de  Empresa 

especializada para prestar 

apoio na gestão de manutenção 

e recuperação de mananciais e 

poços dos sistemas de 

abastecimento de água nas 

aldeias do RS. 

Empresa 

Contratada 

Numero de 

Empresas 

01 01 100% 

Realizar visitas de 

acompanhamento de obras de 

Exercícios Anteriores 

Visitas 

realizadas 

Numero de 

visitas 

17 17 100% 

Fonte: Plano Operacional Suest/RS-2011 

Resultado:  
Foram realizadas as visitas de acompanhamento a obras de MSD nas áreas indígenas. 

O resultado mais visível é a diminuição de casos de doenças de transmissão por 

veiculação hídrica e diminuição nos índices de mortalidade infantil. Melhora nas condições 

de higiene e saúde da população beneficiada. 

 



Identificação do Programa de Governo 

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

Tipo do Programa: Finalístico 

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

e resíduos sólidos, com vistas à universalização. 

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

urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski - 

Ministério das Cidades 

Responsável: José Raimundo Machado dos Santos 

– Funasa  

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

habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte. 

Fonte:Sigplan 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificação da Ação  

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

Tipo de Ação: Atividade 

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

solução alternativa de abastecimento de água visando à melhoria dos procedimentos de controle 

da qualidade da água e o atendimento dos padrões de potabilidade estabelecidos na legislação 

vigente. Proporcionar o financiamento da implantação de unidades de fluoretação da água. 

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

manutenção de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água; financiamento para 

aparelhamento e implantação de unidades laboratoriais e outras instalações destinadas ao 

controle da qualidade da água para consumo humano; desenvolvimento de ações de vigilância e 

controle de qualidade da água em áreas indígenas. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Nádia Pilati  

Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública (DIENSP) 

Fonte:Sigplan  

Identificação da subação 

Denominação: 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 

Descrição da Meta Produto 

Unidad

e de 

Medida 

Exercício 2011 

Programa

do 
Realizado 

Realizado/ 

Programado % 
Financiamento para 

aparelhamento e implantação 

de unidades laboratoriais, 

aquisição de uma unidade 

móvel de controle da qualidade 

da Água (UMCQA) 

 

Processo de 

licitação 

iniciado 

Unid. 1 1 100 

Fonte: Plano Operacional Suest/RS-2011 

 

Resultado: 
 

 Foi licitada a aquisição de um veículo – Unidade Móvel para Controle da Qualidade 

da Água - UMCQA no final do ano de 2011, sendo que a entrega do veículo adaptado está 

previsto para março de 2012.  

 

 



 

Identificação da Ação  

Denominação: 20 AG 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: Nadia Pilati  

Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública (DIESP) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: Fomento à elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 

Descrição da Meta Produto 
Unidade de 

Medida 

Exercício 2011 

Progra

mado 
Realizado 

Realizado/ 

Programado 

% 
Apoiar tecnicamente 10 

Municípios com a Elaboração 

de PMSB de exercícios 

anteriores. 

Municípios Número de 

Municípios 

10 10 100% 

Analisar 10 Planos de Trabalho 

e Orçamentos detalhados 

relativos aos convênios  de 

exercícios anteriores 

Planos de 

Trabalho 

Número de 

Planos de 

Trabalho 

10 10 100% 

Participação em 12 reuniões 

dos Comitês de Coordenação 

de elaboração dos PMSB em 

caráter de cooperação técnica. 

Reuniões Numero de 

reuniões 

12 12 100% 

Analisar 12 diagnósticos 

técnico-participativos dos 

PMSB de exercícios anteriores. 

Diagnósticos Numero de 

diagnósticos 

12 0 0% 

Fonte: Plano Operacional da Suest/RS/2011 

 

 



Resultado: 

  
Ao longo do ano foram visitados vários municípios, para fomentar a elaboração de 

Planos Municipais de Saneamento Básico e programas de Cooperação Técnica, divulgar a 

Lei de Saneamento Básico e a Lei sobre Consórcios Públicos. 

Foram analisados processos de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) e 

verificou-se que ainda há carência técnica para elaboração de projetos, realização de tarefas 

pertinentes as atividades a serem realizadas para a concepção dos PMSB. 

Alguns municípios foram orientados quanto à Lei nº 11.445/2007, em seminários, 

reuniões, encontros, etc., realizados pela Superintendência Estadual do Rio grande do Sul. 

Foram realizadas 06 oficinas especificas sobre PMSB – Plano Municipal de Saneamento 

Básico, nos municípios contemplados com recursos da Funasa e são eles: Vila Maria, 

Vicente Dutra, Sagrada Família, Santana da Boa Vista, Capela de Santana e Tupandi em 

conjunto contemplando assim 07 municípios, através da Cooperação Técnica. Para o ano de 

2012 ficou programado a realização de mais 03 oficinas em Quaraí, Rosário do Sul, Santa 

Vitória do Palmar todos referente ao ano de 2010. Temos ainda as solicitações dos 

municípios de Braga e Taquari. Em 2012 deveremos realizar, também, oficinas com os 13 

municípios contemplados em 2011 que são: Bossoroca, Caibaté, Canudos do Vale, Catuipe, 

Ciríaco, Encantado, Entre Rios do Sul, Lagoão, Liberato Salzano, Maçambara, Nova 

Esperança do Sul, Porto Lucena e São Francisco de Assis. 

 Como principal resultado observou-se, também, que a sensibilização e entendimento 

de que a união de alguns municípios, em forma de consórcios públicos, pode ser a melhor 

saída para grandes projetos, como os de Sistemas de Resíduos Sólidos, proporcionando 

ganhos em economia de escala e corpo técnico qualificado.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificação da Ação  

Denominação: 20 AG  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: Nádia Pilati 

Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública (DIESP) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programa

do 

Realizad

o 

Realizado/ 

Programado % 
Apoiar tecnicamente 

consórcios públicos existentes 

(1). 

 

Consórcios 

apoiados 

Número de 

Consórcios 

apoiados 

01 01 100% 

Apoiar tecnicamente a 

melhoria da gestão dos 

serviços de saneamento de 22 

Municípios (Consórcio AZona 

Sul) 

Consórcio Número de 

Consórcios 

22 22 100% 

Fonte: Plano Operacional da Suest/RS/2011 

 

 

Resultado: 
 

O resultado mais visível é a sensibilização dos munícipes com a importância do 

planejamento, principalmente, na infraestrutura de saneamento, para que haja melhora na 

qualidade de vida da população e , também, a importância da participação popular em todas 

as etapas de elaboração de um Plano Municipal de Saneamento, para que o mesmo tenha o 



produto, ou seja, projetos que sejam adequados à realidade local e sustentável dentro da 

capacidade do município. 

Municípios orientados quanto à Lei 11.445 – Lei do Saneamento em Seminários e 

Oficinas de trabalho, realizadas pela Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul – 

SUEST/RS; 

Grupo de Trabalho - GT Executivo e de Coordenação capacitados para os primeiros 

momentos de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB nos 

municípios de Tio Hugo e Balneário Pinhal, contemplados com recursos. 

Além disso, foram realizados seminários e oficinas nos seguintes municípios: 

Balneário Pinhal, Tio Hugo, Fontoura Xavier, Planalto, Soledade, Marau, Pelotas e 

Veranópolis.  

 

 

 

Identificação da Ação  

Denominação: 10 GD 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: Nadia Pilati 

Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública (DIESP) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: Implantação e Melhorias de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em 

municípios até 50.000 habitantes 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Program

ado 
Realizado 

Realizado/ 

Programado % 
Analisar 30 projetos de 

implantação e melhoria de 

Sistemas Públicos de 

Abastecimento de Água 

relativos exercícios anteriores. 

Projetos 

analisados 

Número 

de 

projetos 

30 30 100% 

Realizar 15 visitas 

preliminares para viabilização 

Visitas 

realizadas 

Numero 

de visitas 

15 15 100% 



de obras de implantação e 

melhoria de Sistemas Públicos 

de Abastecimento de Água, 

relativas a exercícios 

anteriores. 

Realizar 22 visitas de 

acompanhamento de obras de 

implantação e melhoria de 

Sistemas Públicos de 

Abastecimento de Água, 

relativas a exercícios 

anteriores. 

Visitas 

realizadas 

Numero 

de visitas 

22 22 100% 

Fonte: Plano Operacional da Suest/RS/2011 

 

 

 

Resultado: 
 

Foram analisados os projetos de Sistemas de Abastecimento de Água e observa-se 

que o poder público municipal é carente de técnicos que possam elaborar adequadamente os 

projetos, principalmente, de acordo com a real necessidade das localidades. 

 A FUNASA-SUEST-RS proporcionou e continuará proporcionando em 2012, apoio 

técnico para que os técnicos municipais possam adequar seus projetos as necessidades reais 

dos municípios. 

 

  
Identificação da Ação  

Denominação: 7652 Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção e 

Controle de Agravos 

Tipo de Ação: Projeto  

Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de condições sanitárias adequadas 

visando à prevenção e controle de doenças e agravos. 

Descrição: Melhorias Sanitárias Domiciliares são intervenções promovidas, prioritariamente, 

nos domicílios e eventualmente intervenções coletivas de pequeno porte. Inclui a construção de 

módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico, sumidouro (poço absorvente), instalações 

de reservatório domiciliar de água, tanque de lavar roupa, lavatório, pia de cozinha, ligação à 

rede pública de água, ligação à rede pública de esgoto, dentre outras. São consideradas coletivas 

de pequeno porte, por exemplo: banheiro público, chafariz público, ramais condominiais, tanque 

séptico, etc. Pode também fomentar a implantação de oficina municipal de saneamento 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação:  Nádia Pilati 

Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública (DIESP) 
Fonte: Sigplan 



 

Identificação da subação 

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

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Program

ado 
Realizado 

Realizado/ 

Programado % 
Analisar 08 projetos de 

implantação de melhorias 

sanitárias domiciliares relativas 

a exercícios anteriores 

Projetos 

analisados 

Número de 

projetos 

analisados 

08 08 100 

Realizar 08 visitas de 

acompanhamento de convênios 

de exercício anteriores 

Visitas 

realizadas 

Número de 

Visitas 

realizadas 

08 08 100 

Fonte: Plano Operacional da Suest/RS/2011 

 

Resultado:  

Observa-se que o fato da FUNASA fornecer um projeto padrão para Módulos 

Sanitários Domiciliares, o programa Melhorias Sanitárias Domiciliares resume-se a 

construção destes módulos para os domicílios mais carentes. Quando, na verdade, o 

Programa é bem mais amplo podendo ser estudada a localidade, verificada a real carência e 

projetado melhoras no abastecimento local (captação e armazenamento de água), 

esgotamento, equipamentos de higiene e até mesmo oficina de saneamento. 

Mais uma vez nota-se a carência na qualidade técnica do município para uma melhor 

destinação dos recursos públicos destinados a essas comunidades. A Funasa propicia apoio 

técnico para melhora dos projetos apresentados e suas concepções e continuará a fazê-lo em 

2012. 

Identificação da Ação  

Denominação: 10 GE  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: Nádia Pilati 

Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública (DIESP) 
Fonte: Sigplan 

 

 



Identificação da subação 

Denominação: Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em 

Municípios de até 50.000  

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Program

ado 
Realizado 

Realizado/ 

Programado % 
Analisar 09 projetos de 

implantação de melhoria de 

sistemas públicos de 

esgotamento sanitário de 

exercícios anteriores. 

Projetos 

analisados 

Número de 

projetos 

analisados 

09 09 100 

Realizar 04 visitas 

preliminares de convênios de 

exercícios anteriores  

Visitas 

realizadas 

Número de 

Visitas 

realizadas 

04 04 100 

Realizar 12 visitas de 

acompanhamento de convênios 

de exercícios anteriores. 

Visitas 

realizadas 

Número de 

Visitas 

realizadas 

11 11 100 

Fonte: Plano Operacional da Suest/RS/2011 

 

 

Resultado:  
 

Foram analisados os projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário e observa-se que o 

poder público municipal é carente de técnicos que possam elaborar adequadamente os projetos, 

principalmente, de acordo com a real necessidade das localidades. A FUNASA-SUEST-RS 

proporcionou, e continuará proporcionando em 2012, apoio técnico para que os técnicos 

municipais possam adequar seus projetos as necessidades reais dos municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificação da Ação  

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

Tipo de Ação: Atividade 

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

permanentes de comunicação e educação em saúde, por meio da mobilização social, visando à 

promoção da saúde, prevenção e controle de doenças e agravos, ocasionados pela falta e/ou 

inadequação de ações de saneamento ambiental. 

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

ambiental financiados junto aos estados e municípios pela Funasa têm o sentido de fomentar, 

apoiar e fortalecer ações que resultem em efetiva melhoria na qualidade de vida da população 

beneficiada. A proposta é garantir que as melhorias em saneamento ambiental implementada nos 

municípios de 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 Planejamento , Técnica e na 

Educação em Saúde  das Superintendências Estaduais 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: Kátia Jobim Lippold 

Unidade Executora: Serviço de Saúde Ambiental – SESAN/SADUC  

 

 

Identificação da subação 

Denominação: Fomento à Educação em Saúde voltada para Saneamento Ambiental 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Program

ado 
Realizado 

Realizado/ 

Programado % 
Apoiar tecnicamente 10 

municípios contemplados para 

convênios de saneamento com 

a implantação de Projetos de 

Educação em Saúde Ambiental 

Município 

apoiado 

Unid. 10 0 0 

Apoiar tecnicamente 11 

municípios contemplados para 

PMSB na elaboração dos 

Município 

apoiado 

Unid. 11 7 63,64 



Planos de Mobilização Social 

Apoiar tecnicamente 07 

municípios e/ou cooperativas 

beneficiadas para convênios de 

Resíduos Sólidos com a 

implantação de Ações de 

Educação em Saúde Ambiental 

Município 

apoiado 

Unid. 7 1 14,29 

Apoiar tecnicamente 19 

municípios contemplados com 

convênios de saneamento para 

comunidades especiais 

(quilombolas, rurais e 

assentados) na implantação de 

Ações de Educação em Saúde 

Ambiental. 

Município 

apoiado 

Unid. 19 0 0 

Beneficiar 01 aldeia indígena 

com Ações de Educação em 

Saúde Ambiental com foco nos 

resíduos sólidos. 

Aldeia 

beneficiad

a 

Unid. 1 1 100 

Fonte: Plano Operacional da Suest/RS/2011 

 

Resultado:  

 

 No ano de 2011 tínhamos duas servidoras para atender a área de Educação em Saúde  

 Foram realizadas 06 oficinas sobre PMSB – Planos Municipais de Saneamento 

Básico onde uma servidora participou ativamente em relação ao Controle Social e Educação 

em  Saúde. 

 A outra servidora fez parte de um grupo de trabalho para atender demandas do 

Ministério Público na aldeia indígena do Ligeiro, no município de charrua, atuando na 

questão do lixo. 

Além, disso, as mesmas foram convocadas para desempenhar trabalhos em Processos 

Administrativos Disciplinares 

Portanto, em alguma medida as ações de Educação em Saúde, bem como as 

atividades da SESAM em geral, foram fortemente prejudicadas no ano de 2011 devido à 

escassez de recursos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificação da Ação  

Denominação: 3921 Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de 

Chagas 

Tipo de Ação: Projeto  

Finalidade: Melhorar as condições físicas e sanitárias das habitações, tornando-as refratárias à 

colonização de triatomíneos contribuindo para controle da doença de Chagas. 

Descrição: A ação visa melhorar as condições físico-sanitárias da casa por meio de restauração 

(reforma) ou reconstrução; a restauração compreende, dentre os principais serviços, os seguintes: 

reboco das paredes internas e externas e pintura das mesmas; calçada de proteção em torno da 

casa; cobertura com materiais adequados; piso cimentado ou de madeira; recuperação de abrigo 

de animais e depósitos; substituição de cercas; e implantação e/ou recuperação de instalações 

sanitárias; nos casos em que as casas não suportarem reformas, as mesmas serão demolidas e 

reconstruídas. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Nadia Pilati 

Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública (DIESP) 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programa

do 

Realizad

o 

Realizado/ 

Programado % 
Analisar 01 projeto de 

implantação de melhorias 

habitacionais para controle da 

doença de chagas de exercícios 

anteriores. 

Projetos 

analisados 

Número de 

projetos 

analisados 

01 01 100 

Realizar 01 visita preliminar de 

Cv de exercícios anteriores.  

Visitas 

realizadas 

Número de 

Visitas 

realizadas 

01 01 100 

Realizar 25 visitas de 

acompanhamento cv exercícios 

anteriores. 

Visitas 

realizadas 

Número de 

Visitas 

realizadas 

25 12 50 

Fonte: Plano Operacional da Suest/RS/2011 

 

 

 

Resultado: 

 
Neste caso, observa-se que as melhorias habitacionais possuem uma diversidade 

grande e cada propriedade tem melhorias diferentes a serem projetadas e executadas. Porém, 

estas melhorias são de extrema simplicidade, na maioria das vezes reformas, não 

necessitando mão de obra especializada. E o que tem dificultado a execução dos Convênios 

é a cobrança, da Funasa, pela licitação global do material e mão de obra juntos, impedindo 

que haja a execução pelo método de mutirão ou contratos diretos com a Prefeitura.  

 

 



 

Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 

8007 

Denominação: Resíduos Sólidos Urbanos  

Tipo do Programa: Finalístico 

Objetivo Geral: Ampliar o acesso aos serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e resíduos sólidos, com vistas à universalização. 

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

urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski - 

Ministério das Cidades 

Responsável: José Raimundo Machado dos 

Santos – Funasa  

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

habitação subnormal, em periferias de grandes centros e em municípios de pequeno porte. 

 

 

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 contemplam 

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: Nadia Pilati 

Unidade Executora: Divisão de Engenharia de Saúde Pública (DIESP) 
Fonte: Sigplan 

 

 

 



Identificação da subação 

Denominação: Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos 

em Municípios de até 50.000 Habitantes 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Program

ado 
Realizado 

Realizado/ 

Programado % 
Analisar 06 projetos de 

implantação e melhoria de 

sistemas públicos de manejo de 

resíduos sólidos de exercício 

anteriores 

Projetos 

analisados 

Número de 

projetos 

analisados 

06 

 

06 100 

Realizar 06 visitas de 

acompanhamento de obras do 

exercício anterior 

Visitas 

realizadas 

Número de 

Visitas 

realizadas 

06 06 100 

Realizar 2 visitas de 

acompanhamento de obras de 

exercício anteriores. 

Visitas 

realizadas 

Número de 

Visitas 

realizadas 

02 02 100 

Fonte: Plano Operacional Suest/RS /2011  

 

 

Resultado:  

 
Foram analisados os projetos de Sistemas de Resíduos Sólidos e, observa-se que o 

poder público municipal é carente de técnicos que possam elaborar adequadamente os 

projetos, principalmente, de acordo com a real necessidade das localidades. 

 A FUNASA-SUEST-RS proporcionou, e continuará proporcionando em 2012, 

apoio técnico para que os técnicos municipais possam adequar seus projetos as necessidades 

reais dos municípios. Provavelmente com o fomento à criação de Consórcios Públicos e o 

entendimento do poder público municipal que consorciar, neste caso, pode ser mais viável 

para a sustentabilidade dos sistemas, nos próximos anos teremos melhores resultados na 

concepção dos projetos e execução de obras. 

 

 
 

 

 

 

 



Transcreveremos a seguir e com a devida autorização o discurso da Senhora 

Nádia Pilati,  Chefe do Departamento de Engenharia e Saúde Pública da FUNASA no 

Rio Grande do Sul, fala no evento ocorrido no dia 22/03/2012 em comemoração ao Dia 

Mundial da Água e que reflete o pensamento da equipe que atua junto ao 

Superintendente Estadual na atual gestão: 

 

 “Bom dia a todos os integrantes da mesa, bom dia a todos aqui presentes. É com 

grande satisfação que estou hoje aqui para comemorar o Dia Mundial da Água, e com a 

conquista de 61 municípios que foram contemplados com Projetos para Sistemas de 

Esgotamento Sanitário, com recursos do PAC 2.  Alguns podem estar se perguntando, se é o 

dia da água o que tem a ver com esgoto? Eu digo, tudo, pois a água do planeta ela não 

desaparece, é um ciclo, apenas muda de local, características e estado. A água potável após 

sua utilização vira água poluída e manter este ciclo saudável faz parte da missão da Funasa 

em parceria com os municípios. O PAC 2 inovou ao permitir que os municípios fizessem 

seus pleitos para receberem projetos, haja vista a baixa execução de obras, com recursos 

empenhados, devido a falta de projetos ou projetos de péssima qualidade. O PAC 2 inovou e 

a Funasa, no Rio Grande do Sul também unindo seus esforços com a parceria da CORSAN, 

INCRA, FEPAN e outros órgãos e o resultado dessa parceria foi o ótimo desempenho obtido 

no Processo do PAC 2 como um todo. Hoje temos aqui 61 municípios contemplados com 

recursos para a elaboração do projeto, porém esse nº faz parte de um conjunto de 315 

municípios que receberão projetos de água e esgoto. Além dos projetos, nosso Estado 

receberá 148 milhões de reais para execução de obras de Sistema de Abastecimento de Água 

e Sistema de Esgotamento Sanitário. O PAC 1 no período de 2007 a 2010, representou para 

o Rio Grande do Sul a destinação de 90 milhões de reais, porém com aproximadamente 60% 

de execução. O PAC 2 representa 148 milhões em obras, algumas já licitadas e iniciadas. 

Com esses 61 municípios contemplados com projetos de esgotamento sanitário esperamos  

duplicar este número em 2013. Estamos vivendo um clima de euforia, sintonia política e 

administrativa. A Engenharia no RS está dentro do Gabinete do Superintendente, falamos a 

mesma linguagem. Esta fala se resume em: trabalho, trabalho, trabalho. 

Nádia Pilati 

Chefe do Serviço de Engenharia e Saúde Pública 

 

 

 



Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 

0750  

Denominação: Apoio Administrativo  

Tipo do Programa: Apoio às Políticas e Áreas Especiais 

Objetivo Geral: Não definido 

Objetivos Específicos: Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a 

implementação e gestão de seus programas finalísticos 

Gerente: Não se aplica Responsável:  Carlos Luiz Barroso Junior – Funasa 

Público Alvo: Governo 

 

 
Identificação da Ação  

Denominação: 20CW Assistência Médica aos servidores e empregados públicos (exames 

periódicos) 

Tipo de Ação: Atividade 

Finalidade: Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas 

condições para manutenção da saúde física e mental. 

Descrição: Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos 

servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusivamente para a 

contratação de serviços médicos-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou 

convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter 

indenizatório, por meio de ressarcimento. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Janete Fraga 

Unidade Executora: Serviço de Recursos Humanos 
Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: Assistência Médica aos servidores e empregados públicos (exames periódicos) 

Descrição da Meta Produto 

Unida

de de 

Medid

a 

Exercício 2011 

Programa

do 
Realizado 

Realizado/ 

Programado % 

Realizar Exames Periódicos 
em 100% dos servidores 
ativos, empregados públicos, 
nomeados em cargo de 
comissão e contratados 
temporário  em exercício na 
SUEST/RS:total76servidores 
 

Servidores  

beneficiados 

% 76  88% 

Fonte: Plano Operacional da Suest/RS/2011 

 

Resultado: Os exames foram realizados em 88% dos servidores, sendo excluídos dois 

servidores que optaram em não realizar os exames, os contratos temporários (07) não 

beneficiados na ação, (01) lotação provisória não beneficiada na ação, 04 servidores que 

encontravam-se em licença saúde e/ou outro impeditivo. 



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: Janete Fraga 

Unidade Executora: Serviço de Recursos Humanos (SEREH)  
Fonte:Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Program

ado 
Realizado 

Realizado/ 

Programado % 
Desenvolver 03 ações de 

promoção à saúde como 

ginástica laboral, SIPAD - 

Semana Interna de 

Prevenção ao Acidente no 

Trabalho (atividades  de 

lazer, confraternização e 

palestras) e programa de 

redução de peso. 

Ações 

desenvolvid

as 

unid 3 1  

Fonte: Plano Operacional da Suest/RS/2011 

 

Resultado: Das ações pretendidas conseguimos executar a ginástica laboral, não 

realizamos SIPAD e nem desenvolvemos  o programa de redução de peso, por falta de 

espaço físico e de equipe multiprofissional. 



 
Identificação da Ação  

Denominação: 2000 Administração da Unidade  

Tipo de Ação: Atividade 

Finalidade: idem 

Descrição: idem  

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Janete Fraga 

Unidade Executora: Serviço de Recursos Humanos (SEREH) 

 
Identificação da subação 

Denominação: Melhoria do Ambiente de Trabalho – Laudo de Avaliação Ambiental 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Program

ado 
Realizado 

Realizado/ 

Programado % 
Executar pelo menos 3 das 

medidas corretivas dos itens 

apontados no laudo de 

avaliação ambiental sob 

responsabilidade da 

SUEST-RS que são: 

acessibilidade, mobiliário 

ergonômico, limpeza e 

modernização dos 

equipamentos em geral. 

Medidas 

executadas 

Unid. 3 0  

Constituir um grupo de 

trabalho, por meio de 

portaria, para promoção e 

acompanhamento da 

aplicação das medidas 

corretivas  apontadas no 

laudo. 

GT 

constituído 

Unid. 1 0  

Fonte: Plano Operacional da Suest/RS/2011 

 

Resultado: Das inúmeras medidas corretivas apontadas no Laudo Ambiental/2007, não 

foram atendidas nenhuma até o final de 2011. Somente em 2012 trocou-se os equipamentos 

de ar condicionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identificação da Ação  

Denominação: 4572  Capacitação de Servidores Públicos Federais em processo de qualificação 

e requalificação 

Tipo de Ação: Atividade 

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

continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à 

sociedade e do crescimento profissional. 

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

custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para 

capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à 

capacitação de pessoal. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Janete Fraga/Luciane Dallavalle Brasil 

Unidade Executora: Serviço de Recursos Humanos (SEREH) 
Fonte: Sigplan 

 

 
Identificação da subação 

Denominação: Participação de Servidores Públicos Federais em eventos de capacitação 

Descrição da Meta Produto 

Unidad

e de 

Medida 

Exercício 2011 

Programa

do 
Realizado 

Realizado/ 

Programado % 

Promover a participação 

de 45 servidores públicos 

federais em eventos de 

capacitação 

Nº de 

participação 
Unid. 45 45 100% 

Fonte: Plano Operacional da Suest/RS/2011 

 

Resultado: 

 
Conforme a estrutura organizacional da Funasa, no seu artigo 90, estabelece que ao   

Setor de Capacitação - SECAP, compete: 

 I - acompanhar e executar as atividades de avaliação de desempenho, de levantamento das 

necessidades e de desenvolvimento de recursos humanos; 

 II - elaborar e manter cadastro de qualificação do corpo funcional e de instrutores; 

 III - elaborar e implementar programas e projetos de capacitação, de acordo com diretrizes 

estabelecidas pela unidade central da FUNASA; e  

IV - propor a participação de servidores em atividades de treinamento e eventos de 

capacitação e desenvolvimento de recursos humanos.  

 

 

 



Dentro dessas atribuições: 

 

Formalização, análise e instrução processual de acordo com a NOC. Elaboração de 

projetos de capacitação em conjunto com as áreas envolvidas, bem como acompanhar, 

avaliar e quando for o caso a emissão de certificados.  

Promove o acolhimento e ambientação de servidores, terceirizados, contratados e 

outros. Articula com as áreas para consolidar a implantação da Política de Desenvolvimento 

de Pessoal na Funasa. Orienta a elaboração e execução do PAC (Plano Anual de 

Capacitação). 

Realiza o monitoramento do Plano Operacional relativo às capacitações realizadas.  

Utilização adequada dos recursos orçamentários e financeiros descentralizados para 

ação de capacitação. Orientação, apoio e avaliação dos cursos.  

Orientações aos servidores sobre procedimentos necessários para participar de 

capacitação custeada pela Funasa, bem como também projeto básico.  

Realizar o monitoramento mensal das capacitações. Elaboração de projetos de 

capacitação em parceria com as áreas envolvidas acompanha as capacitações, oficinas e 

seminários realizados pela – SUEST-RS.  

Gerenciamento do Programa Institucional de Estágio na SUEST-RS.  Fiscalização do 

contrato do programa de estágio. Promove o acolhimento e ambientação dos estagiários.  

Articula e integra as diversas unidades da SUEST-RS. Facilita o processo de 

mudança do modelo de administração pública inserida na Política de Gestão por 

Competência, bem como articular com as áreas para a elaboração do Plano Anual de 

Capacitação (PAC), construído a partir da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal 

na Funasa, conforme estabelece o Decreto n.º 5.707/2006 com a identificação dos 

conhecimentos e habilidades necessárias ao cumprimento das competências regimentais de 

cada uma das áreas, seguida da definição dos cursos a serem priorizados.  

Emite memorandos, ofícios, relatórios e pareceres técnicos. PBS para pagamento de 

taxa de inscrição de cursos e/ou locação de espaço físico.  

Para o ano de 2011 foram programadas as atividades abaixo: 

 

- Para que pelo menos 45 servidores tivessem a oportunidade de participarem em eventos de 

capacitação a fim de promover a qualificação e requalificação dos servidores da Funasa no 

ano de 2011, onde 73 participaram. 

 

 



- Dos recursos: Conforme relação abaixo,  

 

- valor recebido foi de 88.999,30 e utilizado 87.442,76 

- Valor Gasto por servidor: 385,21 

- Valor gasto por evento: 3363,18 

- Participações em eventos de Capacitação:: 227  

-- Nº de Eventos realizados: 26 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



PLANILHA DE CONTROLE DE EVENTOS 

       

MÊS 
EVENTOS 

REALIZADOS 

NÚMERO DE SERVIDORES 
CAPACITADOS NO ANO 

T
o

ta
l 

NÚMERO DE 
PARTICIPAÇÕES 

T
o

ta
l 

Com Função 
Comissionada    
DAS, FCT E FG 

Sem Função 
Comissionada 

Com Função 
Comissionada   

DAS, FCT E 
FG 

Sem Função 
Comissionada 

JANEIRO 1 4 4 8 4 4 8 

FEVEREIRO 1 1 0 1 1 0 1 

MARÇO 0 0 0 0 0 0 0 

ABRIL 1 1 0 1 1 0 1 

MAIO 2 2 4 6 4 5 9 

JUNHO 3 2 3 5 3 3 6 

JULHO 3 5 7 12 19 26 45 

AGOSTO 4 3 18 21 20 58 78 

SETEMBRO 3 3 9 12 11 27 38 

OUTUBRO 4 0 3 3 9 17 26 

NOVEMBRO 4 0 4 4 9 15 24 
DEZEMBRO 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 26 21 52 73 81 155 236 



2.3.2  Resumo da Execução Física das subações realizadas pela UJ 

 

 

Função Subfunção 
Progra

ma 
Ação Tipo Prioridade Subação Descrição da Meta Produto 

Un. 

medi

da 

Execução Física 
Execução 

Financeira 

Meta 

Previst

a 

Meta 

Realizad

a 

Meta 

Previst

a 

Meta 

Realizad

a 

SANEAMENTO AMBIENTAL 

10 512 0122 20AG A 3 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Apoiar tecnicamente 

10 municípios com a 

elaboração de Planos 

Municipais de 

Saneamento Básico de 

exercícios anteriores. 

Município

s 

Apoiados 

Unid. 

10 10   

10 512 0122 20AG A 3 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Analisar 10 planos de 

trabalho e orçamentos 

detalhados relativos 

aos PMSB de 

exercícios anteriores 

Plano de 

trabalho e 

orçamento 

detalhado 

analisados 

Unid. 10 10 

  

10 512 0122 20AG A 3 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Participação em 12 

reuniões dos Comitês 

de Coordenação de 

elaboração do PMSB 

em caráter de 

cooperação técnica. 

Participaç

ão em 

reuniões 

Unid. 12 12 

  

10 512 0122 20AG A 3 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Analisar 12 

diagnósticos técnico-

participativos dos 

PMSB de exercícios 

anteriores. 

Diagnóstic

os 

analisados 

Unid. 12 12 

  



10 512 0122 20AG A 3 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Elaborar 12 parecer 

final referente aos 

demais produtos 

contidos no TR. 

Parecer 

elaborado 
Unid. 12 12 

  

10 122 0122 2272 A 4 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

- - - - - 

 

 

- 

 

 

- 

10 512 0122 7652 P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Analisar 8 projetos de 

implantação de 

melhorias sanitárias 

domiciliares relativos a 

exercícios anteriores 

Projeto 

analisado 
Unid. 08 08 

  

10 512 0122 7652 P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Realizar 8 visitas de 
acompanhamento de 
convênios de exercício 
anteriores 

Visita 
técnica 

realizada 
Unid. 08 08 

  

10 512 0122 10GD P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Analisar 30 projetos de 

implantação e melhoria 

de Sistemas Públicos 

de Abastecimento de 

Água, relativos a 

exercícios anteriores. 

Projeto 

analisado 
Unid. 30 30 

  

10 512 0122 10GD P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Realizar 15 visitas 

preliminares para 

viabilização de obras 

de implantação e 

melhoria de Sistemas 

Públicos de 

Abastecimento de 

Visita 

preliminar 

realizada 

Unid. 15 15 

  



Água, relativo  a  

exercícios anteriores.  

10 512 0122 10GD P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Realizar 22 visitas de 

acompanhamento de 

obras de implantação e 

melhoria de Sistemas 

Públicos de 

Abastecimento de 

Água, relativo  a 

exercícios anteriores. 

Visita 

técnica de 

acompanh

amento de 

exercícios 

anteriores 

realizada 

Unid. 22 22 

  

10 512 0122 10GE P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Analisar 9 projetos de 

implantação e melhoria 

de sistemas de 

esgotamento sanitário 

de exercício anteriores 

Projeto 

analisado 
Unid 09 09   

10 512 0122 10GE P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Realizar 4 visitas 

preliminares de 

convênios de 

exercícios anteriores 

 

Visita 

técnica 

preliminar 

Unid. 04 04 

  

10 512 0122 10GE P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Realizar 11  visitas de 

acompanhamento de 

convênios de 

exercícios anteriores 

Visita 

técnica de 

acompanh

amento 

realizada 

Unid. 11 11 

  

10 122 1287 2272 A 4 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

       



10 511 1287 3921 P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

 

 

Analisar 01 projeto de 

implantação de 

melhorias habitacionais 

para controle da doença 

de chagas de exercícios 

anteriores. 

 

Projetos 

analisados 

Número 

de 

projetos 

analisado

s 

01 01 100  

10 511 1287 3921 P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

 

 

Realizar 01 visita 

preliminar de Cv de 

exercícios anteriores.  

Visitas 

realizadas 

Número 

de 

Visitas 

realizada

s 

01 01 100  

10 511 1287 3921 P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

 

Realizar 25 visitas de 

acompanhamento cv 

exercícios anteriores. 

Visitas 

realizadas 

Número 

de 

Visitas 

realizada

s 

25 12 50  

10 511 1287 7656 P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Analisar  projetos de 

saneamento ambiental em 

comunidades remanescentes 

de quilombo, assentamentos 

da reforma agrária, reserva 

extrativista ou localidades 

rurais com até 2.500 

habitantes (relativos aos 

exercícios anteriores) 

Projetos 

Analisados 

Número de 

Projetos 

Analisados 

04 04 100%  

10 511 1287 7656 P 1 
Nº e 

denomina

 

Realizar visitas preliminares 

 

Visitas 

 

Número de 

01 01 100%  



ção da 

Subação 

de convênios de exercícios 

anteriores 

 

realizadas Visitas 

realizadas 

10 511 1287 7656 P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Realizar visitas de 

acompanhamento de 

Convênios de Exercícios 

Anteriores. 

Visitas 

realizadas 

Número de 

Visitas 

realizadas 

08 08 100%  

10 511 1287 7684 P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Beneficiar aldeias com 

melhorias sanitárias 

domiciliares. 

Aldeias 

beneficiada 

Número de 

aldeias 

17 17 19%  

10 511 1287 7684 P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Contratação de  Empresa 

especializada para prestar 

apoio na gestão de 

manutenção e recuperação 

de mananciais e poços dos 

sistemas de abastecimento 

de água nas aldeias do RS. 

Empresa 

Contratada 

Numero de 

Empresas 

01 01 100%  

10 511 1287 7684 P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Realizar visitas de 

acompanhamento de obras 

de Exercícios Anteriores 

Visitas 

realizadas 

Numero de 

visitas 

17 17 100%  

10 511 1287 10GG P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Analisar 06 projetos de 

implantação e melhoria de 

sistemas públicos de manejo 

de resíduos sólidos de 

exercício anteriores 

Projetos 

analisados 

Número de 

projetos 

analisados 

06 

 

06 100  



10 511 1287 10GG P 1 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Realizar 06 visitas de 

acompanhamento de obras 

do exercício anterior 

Visitas 

realizadas 

Número de 

Visitas 

realizadas 

06 06 100  

10 512 8007 10GG P 3 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Realizar 2 visitas de 

acompanhamento de obras 

de exercício anteriores. 

Visitas 

realizadas 

Número de 

Visitas 

realizadas 

02 02 100  

SAÚDE AMBIENTAL 

10 512 0122 20AF A 3 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Financiamento para 

aparelhamento e implantação 

de unidades laboratoriais, 

aquisição de uma unidade 

móvel de controle da 

qualidade da Água (UMCQA) 

 

Processo de 

licitação 

iniciado 

Unid. 1 1 100  

10 541 0122 6908 A 3 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Apoiar tecnicamente 10 

municípios contemplados para 

convênios de saneamento com 

a implantação de Projetos de 

Educação em Saúde 

Ambiental 

Município 

apoiado 

Unid

. 

10 0 0  

10 541 0122 6908 A 3 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Apoiar tecnicamente 11 

municípios contemplados para 

PMSB na elaboração dos 

Planos de Mobilização Social 

Município 

apoiado 

Unid

. 

11 7 63,64  

10 541 0122 6908 A 3 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Apoiar tecnicamente 07 

municípios e/ou cooperativas 

beneficiadas para convênios 

de 

resíduos sólidos com a 

implantação de Ações de 

Educação em Saúde 

Ambiental 

Município 

apoiado 

Unid

. 

7 1 14,29  

10 541 0122 6908 A 3 Nº e Apoiar tecnicamente 19 Município Unid 19 0 0  



denomina

ção da 

Subação 

municípios contemplados com 

convênios de saneamento para 

comunidades especiais 

(quilombolas, rurais e 

assentados) na implantação de 

Ações de Educação em Saúde 

Ambiental. 

apoiado . 

10 541 0122 6908 A 3 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Beneficiar 01 aldeia indígena 

com Ações de Educação em 

Saúde Ambiental com foco 

nos resíduos sólidos. 

Aldeia 

beneficiad

a 

Unid

. 

1 1 100  

GESTÃO 

10 128 0016 4572 A 3 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

Promover a participação 

de 45 servidores públicos 

federais em eventos de 

capacitação 

Nº de 

particip

ação 

Uni

d. 

45 45 100%  

10 122 0750 20CW  A 4 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

       

10 301 0750 2000 A 4 

Nº e 

denomina

ção da 

Subação 

       

 Fonte: PlamSUS 

 

Justificativa: A UJ 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 A.2.3 - Identificação das Unidades Orçamentárias  

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO 
Código SIAFI da 

UGO 

Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul 36211 255021 

 

2.4.2  Programação de Despesas Correntes 

Quadro A.2.4 - Programação de Despesas Correntes 
Valores em R$ 

1,00 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Grupos de Despesas Correntes 

1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e Encargos 

da Dívida 

3- Outras Despesas 

Correntes 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO - - - - - - 

PLOA - - - - - - 

LOA - - - - - - 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares - - - - - - 

Especiais 
- - - - - -   

- - - - - -   

Extraordinários 
- - - - - -   

- - - - - -   

Créditos Cancelados - - - - - - 

Outras Operações   - - - - - - 

Total   - - - - - - 

NÃO SE APLICA A ESTA UJ 

Justificativa: As operações de programação de despesas são de responsabilidade da Presidência da Funasa. 

 

2.4.3  Programação de Despesas de Capital 

Quadro A.2.5 Programação de Despesas Capital 
Valores em R$ 

1,00 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Grupos de Despesa de Capital 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6- Amortização da 

Dívida 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO - - - - - - 

PLOA - - - - - - 

LOA - - - - - - 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares - - - - - - 

Especiais 
- - - - - - -  

- - - - - -  - 

Extraordinári

os 

- - - - - -  - 

- - - - - -  - 

Créditos Cancelados - - - - - - 

Outras Operações - - - - - - 

Total - - - - - - 

NÃO SE APLICA A ESTA UJ 

Justificativa: As operações de programação de despesas são de responsabilidade da Presidência da Funasa. 



 

2.4.3.1  Quadro Resumo da Programação de Despesas 

Quadro A.2.6 - Quadro Resumo da Programação de Despesas 
Valores em R$ 

1,00 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Despesas Correntes Despesas de Capital 
9 – Reserva de 

Contingência 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

L
O

A
 Dotação proposta pela UO - - - - - - 

PLOA - - - - - - 

LOA - - - - - - 

C
R

É
D

IT
O

S
 Suplementares - - - - - - 

Especiais 
 - - - - - -  

 - - - - - -  

Extraordinári

os 

 - - - - - -  

 - - - - -  - 

Créditos Cancelados - - - - - - 

Outras Operações - - - - - - 

Total - - - - - - 

NÃO SE APLICA A ESTA UJ 

Justificativa: As operações de programação de despesas são de responsabilidade da Presidência da Funasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.3.2 Quadro A.2.7 Movimentação Orçamentária por grupo de Despesa 

  

 
 
 
 

      

#       

#       

#       

#       

#       

UG Executora                   255021 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RS    

Mês de Referência            DEZEMBRO     

Tipo de Valor             Saldo Atual     

Unidade Orçamentária            36901 FUNDO NACIONAL DE SAUDE    

       

       

     Grupo de Despesa 

 Função/Subfunção/Programa/Projeto_Atividade Item de Informação 3  4  

 1012201502272 1012201502272 Provisão  Recebida GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA Provisão  Recebida 72.000,00   

 1012207502000 
1012207502000 Créditos 
Recebidos 2 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE Créditos Recebidos 2 227.759,79   

 1012212872272 1012212872272 Provisão  Recebida GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA Provisão  Recebida 567.983,02 10.330,00 

 1042301508743 1042301508743 Provisão  Recebida PROMOÇÃO, VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE INDÍGE Provisão  Recebida 833.030,92   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                                                Movimento de Créditos                                                                                
                                                                                                                            
                                                                                                        Exercício: 2011 

                                                                                                            Base: 30-JAN-2012 

                                                                                                           Moeda: REAL (Em unidade monetária) 

UG Executora                   255021 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RS 

 Unidade Orçamentária            36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 

 Mês de Referência            DEZEMBRO  

  Tipo de Valor             Saldo Atual  

  

       

       

      

Item de 
Informação 

 

Grupo de Despesa Função/Subfunção/Programa/Projeto_Atividade 
Provisão  

Recebida  

 

1 
1 
0927200890181 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0927200890181 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS 15.104,30 

 

3 
3 
1012201222272 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 1012201222272 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 96.622,30 

 

  
3 
1012207502000   1012207502000 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 1.966.125,61 

 

  
3 
1012212872272   1012212872272 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA 30.574,68 

 

  
3 
1012800164572   1012800164572 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE Q 88.880,19 

 

  
3 
10512012220AG   10512012220AG APOIO À GESTÃO DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO EM MUNICÍPI 1.416,00 

 

  
3 
1054101226908   1054101226908 

FOMENTO À EDUCAÇÃO EM SAÚDE VOLTADA PARA O SANEAMENTO 
AMBIEN 11.390,63 

 

4 
4 
1012207502000 INVESTIMENTOS 1012207502000 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE 64.249,00 

 

  
4 
1051112877656   1051112877656 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DO SERVIÇO DE SANEAMENTO 436.520,00 

 

  
4 
10512012220AF   10512012220AF APOIO AO CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 255.000,00 

       

       

        



2.4.4 Execução Orçamentária da Despesa  

 

2.4.4.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ 
Quadro A.2.8 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários da UJ Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação 
Despesa Liquidada Despesa paga 

2009 2010 2009 2010 

Modalidade de Licitação - - - - 

Convite - - - - 

Tomada de Preços - - - - 

Concorrência - - - - 

Pregão  - - - - 

Concurso - - - - 

Consulta - - - - 

Registro de Preços - - - - 

Contratações Diretas - - - - 

Dispensa - - - - 

Inexigibilidade - - - - 

Regime de Execução Especial - - - - 

Suprimento de Fundos - - - - 

Pagamento de Pessoal  - - - - 

Pagamento em Folha - - - - 

Diárias - - - - 

Outros     

Fonte: DEADM/FUNSA/RS 

“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 
 

Quadro A 2.9 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ Valores em R$ 1,00 

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

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

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

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

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

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

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

2 – Juros e Encargos da Dívida - - - - - - - - 

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

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

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

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

3 – Outras Despesas Correntes - - - - - - - - 

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

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

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

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

 Fonte: DEADM/FUNSA/RS 

“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 

 

Quadro A 2.10 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos originários da UJ Valores em R$ 1,00 

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

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

4 – Investimentos - - - - - - - - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: DEADM/FUNSA/RS 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2.4.4.2 Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por Movimentação 

2.4.4.3 Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação 

Quadro A.2.11 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação 

 
 
 
 

       

#        

#        

#        

#        

#        

UG Executora                   255021 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RS 

Unidade Orçamentária            36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE  

Mês de Referência            DEZEMBRO     

Tipo de Valor             Saldo Atual     

          

          

    Item de Informação     

 Modalidade de  Licitação 
Credito 

Liquidado Valores Pagos   
  

 

0
6 

0
6
   Dispensa de licitação 19.639,48 19.639,48   

  

 

0
7 

0
7
   Inexigível 645.589,37 645.589,37   

  

 

0
8 

0
8
   Não se aplica 360.515,31 360.515,31   

  

 

0
9 

0
9
   Suprimento de fundos 30.536,59 30.536,59   

  

 

1
2 

1
2
   Pregão 1.205.257,26 1.151.815,03   

  
 

 
 
Fonte: DEADM/FUNASA/RS.  Relatórios do SIAFI Gerencial 
 

 



 
 

 
 

   # 
   # 
   # 

   # 

   # 

   UG Executora                255021 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RS 

Mês de Referência         DEZEMBRO  

Tipo de Valor          Saldo Atual  

    
   

    
   

   
Item de Informação 

   

 

UG/Gestão Executora   Empenho Folha Pago    

 

255021/36211 255021/36211   15.104,30    

    
   

    
   

    
   

    
   

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

      # 
      # 
      # 

      # 

      # 

      UG Executora                   255021 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RS 

Unidade Orçamentária            36901 FUNDO NACIONAL DE SAUDE 

Mês de Referência            DEZEMBRO  

  Tipo de Valor             Saldo Atual  

  

       
  

       
  

    
Item de Informação 

 
  

 

Modalidade de  Licitação Credito Liquidado Valores Pagos 
 

  

 

06 06   Dispensa de licitação 34.436,61 34.436,61 
 

  

 

07 07   Inexigível 796.634,07 796.634,07 
 

  

 

08 08   Não se aplica 114.095,72 114.095,72 
 

  

 

09 09   Suprimento de fundos 7.845,70 7.845,70 
 

  

 

12 12   Pregão 478.294,43 467.011,14 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

     # 
     # 
     # 

     # 

     # 

     UG Executora                   255021 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RS 

Unidade Orçamentária            36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 

Mês de Referência            DEZEMBRO  

 
 

Tipo de Valor             Saldo Atual  

 
 

      
 

      
 

     

Item de 
Informação  

 

Modalidade de  Licitação Natureza da Despesa Detalhada Valores Pagos  

 

08 
08 
33901414 Não se aplica 33901414 221.489,56  

 

  
08 
33903602   33903602 11.463,20  

      
 

      
 

      
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 Quadro A.2.12  Despesas as Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação 

  
 
 
 

         

#          

#          

#          

#          

#          

UG Executora                255021 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RS     

Mês de Referência         DEZEMBRO      

Tipo de Valor          Saldo Atual      

          

          

      Item de Informação   

 Grupo de Despesa Elemento de Despesa 
    Total 

Empenhado 

RP Não 
Processados 

Inscrição 

Crédito 
Empenhado          

Liquidado Valores Pagos 

 3 
3 
30 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 30 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 219.233,77 65.205,56 154.028,21 142.744,92 

   
3 
37   37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 376.526,83 75.000,00 301.526,83 301.526,83 

   
3 
39   39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.086.628,44 87.699,87 998.928,57 998.928,57 

   
3 
47   47 OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 13.557,39   13.557,39 13.557,39 

   
3 
93   93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 727,02   727,02 727,02 

 4 
4 
52 INVESTIMENTOS 52 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - OP.INTRA-ORC. 10.330,00 10.330,00     

 
 

           

     

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



 

 
 

         # 
         # 
         # 

         # 

         # 

         UG Executora                   255021 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RS 

    Unidade Orçamentária            36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 

    Mês de Referência            DEZEMBRO  

    Tipo de Valor             Saldo Atual  

    

          

          

          

 

Grupo de Despesa Elemento de Despesa     Total Empenhado 
Crédito Empenhado          

Liquidado 
RP Não Processados 

Inscrição Valores Pagos 

 

1 
1 
08 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15.104,30 0,00 0,00 15.104,30 

 

3 
3 
14 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 221.489,56 221.489,56 0,00 221.489,56 

 

  
3 
30   30 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 246.891,73 223.224,99 23.666,74 221.161,76 

 

  
3 
33   33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.546,50 6.546,50 0,00 6.546,50 

 

  
3 
36   36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 11.463,20 11.463,20 0,00 11.463,20 

 

  
3 
37   37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 547.302,44 501.691,19 45.611,25 501.691,19 

 

  
3 
39   39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.096.722,70 912.766,96 183.955,74 910.766,96 

 

  
3 
47   47 OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 18.745,25 16.358,70 2.386,55 16.358,70 

 

  
3 
92   92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.084,63 34.084,63 0,00 34.084,63 

 

  
3 
93   93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 11.763,40 11.763,40 0,00 11.763,40 

 

4 
4 
51 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES - OP.INT.ORC. 436.520,00 271.369,88 165.150,12 271.369,88 

 

  
4 
52   52 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - OP.INTRA-ORC. 319.249,00 50.779,00 268.470,00 1.400,00 

 

 

2.4.6 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação 



 Quadro A.2.13 

 
 

 
 

         # 
         # 
         # 

         # 

         # 

         UG Executora                   255021 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RS 

    Unidade Orçamentária            36211 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 

    Mês de Referência            DEZEMBRO  

    Tipo de Valor             Saldo Atual  

    

          

          

          

 

Grupo de Despesa Elemento de Despesa     Total Empenhado 
Crédito Empenhado          

Liquidado 
RP Não Processados 

Inscrição Valores Pagos 

 

1 
1 
08 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 15.104,30 0,00 0,00 15.104,30 

 

3 
3 
14 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 221.489,56 221.489,56 0,00 221.489,56 

 

  
3 
30   30 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 246.891,73 223.224,99 23.666,74 221.161,76 

 

  
3 
33   33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.546,50 6.546,50 0,00 6.546,50 

 

  
3 
36   36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 11.463,20 11.463,20 0,00 11.463,20 

 

  
3 
37   37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 547.302,44 501.691,19 45.611,25 501.691,19 

 

  
3 
39   39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.096.722,70 912.766,96 183.955,74 910.766,96 

 

  
3 
47   47 OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 18.745,25 16.358,70 2.386,55 16.358,70 

 

  
3 
92   92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.084,63 34.084,63 0,00 34.084,63 

 

  
3 
93   93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 11.763,40 11.763,40 0,00 11.763,40 

 

4 
4 
51 INVESTIMENTOS 51 OBRAS E INSTALACOES - OP.INT.ORC. 436.520,00 271.369,88 165.150,12 271.369,88 

 

  
4 
52   52 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - OP.INTRA-ORC. 319.249,00 50.779,00 268.470,00 1.400,00 

 



 
 

 
 

         # 
         # 
         # 

         # 

         # 

         UG Executora                255021 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RS 

    Mês de Referência         DEZEMBRO  

    Tipo de Valor          Saldo Atual  

    

          

          

      
Item de Informação 

  

 

Grupo de Despesa Elemento de Despesa 
    Total 

Empenhado 

RP Não 
Processados 

Inscrição 

Crédito 
Empenhado          

Liquidado Valores Pagos 

 

3 
3 
30 

OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 30 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 219.233,77 65.205,56 154.028,21 142.744,92 

 

  
3 
37   37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 376.526,83 75.000,00 301.526,83 301.526,83 

 

  
3 
39   39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.086.628,44 87.699,87 998.928,57 998.928,57 

 

  
3 
47   47 OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 13.557,39   13.557,39 13.557,39 

 

  
3 
93   93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 727,02   727,02 727,02 

 

4 
4 
52 INVESTIMENTOS 52 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - OP.INTRA-ORC. 10.330,00 10.330,00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.7. Indicadores Institucionais 

Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 

Memória 

de 

Cálculo 

Tipo Fonte 

Método 

de 

Aferição 

Área 

Responsável 

pelo 

Indicador 

META 

2011 

Resultado 

2011 

Percentual de 

execução física de 

obras de 

abastecimento de 

água com recursos 

do PAC (*) 

(*) Acumulado - 

2007 a 2011. 

(Parâmetro de 

verificação: Portaria 

623/2011) 

 

Medir a 

execução 

física das 

obras do PAC 

 
 

 
 

 

 

 

22/57 

 

 

 

 

 

1/57 

 

 

 

 

12/57 

 

 

 

 

 

 

Eficácia 

 

 

 

 

 

 

 

Sigesan e 

Siscon 

Siafi 

 

 

 

 

Relatórios 

do Sigesan; 

 

Parecer 

Técnico de 

visita de 

acompanha

mento 

(Diesp e 

Sensp) 

 

 

 

 

 

Densp 

Depin 

Suest 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

38,59% 

 

 

 

 

 

1,75% 

 

 

 

 

21,05% 

Percentual de 

execução física de 

obras de 

esgotamento 

sanitário com 

recursos do PAC 

(*) 

(*) Acumulado - 

2007 a 2009. 

(Parâmetro de 

verificação: 

Portaria 544) 

Medir a 

execução 

física das 

obras do PAC 

 
 

 

 
 

 

 

 

7/6 

 

 

 

 

 

 

3/16 

 

 

 

 

 

1/16 

 

 

 

 

 

Eficácia 

 

 

 

 

 

Sigesan e 

Siscon 

Siafi 

 

 

 

 

Relatórios 

do Sigesan; 

 

Parecer 

Técnico de 

visita de 

acompanha

mento 

(Diesp e 

Sensp) 

 

 

 

 

 

 

Densp 

Depin 

Suest 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

43,75% 

 

 

 

 

 

 

18,75% 

 

 

 

 

 

6,25% 



Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 

Memória 

de 

Cálculo 

Tipo Fonte 

Método 

de 

Aferição 

Área 

Responsável 

pelo 

Indicador 

META 

2011 

Resultado 

2011 

Percentual de 

aldeias com 

sistema de 

abastecimento de 

água implantado 

com recursos do 

PAC (*) 

(*) Acumulado – 

2007 a 2009 

OBS.:Será por 

Core – definido 

em reunião com 

técnicos do Densp 

em 08.10.09 

Medir o 

percentual de 

aldeias com 

sistema de 

abastecimento 

de água 

implantados 

com recursos 

do PAC 

 

 

 

 

4/4 

Eficácia 

Planilh

a de 

acompa

nhamen

to de 

obras. 

Visita 

de 

acompa

nhamen

to de 

obras 

Planilha 

Acompanha

mento de 

obras  

(Densp) 

E visita de 

acompanha

mento de 

obras 

(Diesp) 

DENSP 

Suest 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

Percentual de aldeias 

com tratamento de 

água implantado com 

recursos do PAC (*) 

(*)Acumulado – 

2007 a 2009) 

Aferir o 

percentual de 

aldeias com 

tratamento de 

água 

implantado  

com recursos 

do PAC 

 

 

 

 

4/4 

Eficácia 

Planilha de 

acompanha

mento em 

excel 

visita de 

acompanha

mento de 

obras 

Planilha de 

Acompanha

mento 

(Densp) 

E visita de 

acompanha

mento de 

obras 

(Diesp) 

DENSP 

Suest 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

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 
 

 

 

 

74/80 
Eficácia 

Planilha de 

acompanha

-mento 

Progra-

mação de 

acompanha

mento 

 

Planilha 

Acompanha

mento 

(Densp) 

E visita de 

acompanha

mento 

(Diesp) 

DENSP 

Suest 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

92,5 



Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo 

Memória 

de 

Cálculo 

Tipo Fonte 

Método 

de 

Aferição 

Área 

Responsável 

pelo 

Indicador 

META 

2011 

Resultado 

2011 

Percentual de 

comunidades 

remanescentes de 

quilombo com SAA 

implantado com 

recursos do PAC 

(*) Acumulado – 

2007 a 2009 

Verificar o 

percentual de 

comunidades 

remanescentes 

de quilombo 

com SAA 

implantado  

 

 

 

 

 

0/5 

 

 

 

Eficácia 

Relatório 

Consolidad

o de 

atividades  

(Densp) 

Planilha de 

acompanha

mento 

(Diesp)/Se

nsp) 

Programaç

ão do PAC 

Planilha 

Acompanha

mento 

(Densp) 

E visita de 

acompanha

mento 

(Diesp/Sens

p) 

DENSP 

Suest 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

0 

Percentual de 

domicílios com 

Melhorias Sanitárias 

Domiciliares 

implantadas com 

recursos do PAC (RA 

ajustado) 

(*) Acumulado – 

2007 a 2009 

Verificar o 

percentual 

de 

domicílios 

com 

Melhorias 

Sanitárias 

Domiciliares 

implantadas 

 

 

 

 

11/24 

 Eficácia 

Programaç

ão do PAC 

Sigesan 

Relatório 

gerado do 

Sistema 

 

Programaçã

o do PAC 

DENSP/Sues

t 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

45,83 

Percentual  de 

domicílios com 

Melhoria 

Habitacional para o 

Controle da Doença 

de Chagas realizada 

com recursos do PAC 

(*) Acumulado – 

2007 a 2009 

Aferir o 

percentual de 

domicílios 

com Melhoria 

Habitacional 

para o 

Controle da 

Doença de 

Chagas 

realizada 

 

 

 

 

 

6/26 Eficáci

a 

Programaç

ão do PAC 

Sigesan 

Relatório 

gerado do 

Sistema 

 

Programaçã

o do PAC 

DENSP/Sues

t 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

23,07 

 
  



3. INFORMAÇÕES SOBRE RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR 

ISUFICIENCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS  

 

3.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou recursos 

 
Quadro A 3.1 - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de 

Créditos ou Recursos  

Valores em R$ 

1,00 
Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

  

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final 

em 

31/12/2009 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2010 

      
Razões e Justificativas: 

 

Fonte: DEADM/FUNASA/RS. Não houve ocorrência no período para as Contas Contábeis de códigos: 

21211.11.00, 21212.11.00, 21213.11.00, 21215.22.00 e 21219.22.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. INFORMAÇÕES SOBRE A MOVIMENTAÇÃO E OS SALDOS DE 

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  

 

 

4.1. Pagamento e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios anteriores 

 
Quadro A.4.1 - 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 

2011 - - - - 

2010 354.961,31 7.010,49 221.950,82 126.000,00 

...     

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 

Inscrição 

Montante 

Inscrito 

Cancelamentos 

acumulados 

Pagamentos 

acumulados 

Saldo a Pagar 

em 31/12/2011 

2011 - - - - 

2010 1.386.248,16 128.827,25 237.018,27 1.020.402,64 

...     

Observações: 

 
 Fonte: DEADM/FUNASA/RS. Relatórios do SIAFI Gerencial. 

 

 
UG 255021 - RS 

              

                 

ANO 

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

Montante 
Inscrito 

Cancelamentos Pagamentos 
Saldo a pagar 

em Montante Inscrito 
Cancelamentos Pagamentos Saldo a pagar em 

Acumulados Acumulados 31/12/2011 Acumulados Acumulados 31/12/2011 

2003 
   

                                    
-    

   

                                    
-    

2004 
   

                                    
-    

   

                                    
-    

2005 
   

                                    
-    

   

                                    
-    

2006 
   

                                    
-    

   

                                    
-    

2007 
   

                                    
-    

   

                                    
-    

2008 
                  

268.940,80  
  

                  
268.940,80  

   

                                    
-    

2009 
                  

251.011,83  
 

                       
50.759,64  

                  
200.252,19  

   

                                    
-    

2010 
               

1.386.248,16  
                     

128.827,25  
                    

237.018,27  
               

1.020.402,64   354.961,31  
                       

7.010,49  
                  

221.950,82  
                  

126.000,00  

 



5. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE  

 
5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 

 

5.1.1 Demonstrativo da força de trabalho à disposição da unidade jurisdicionada 

 

Quadro A.5.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12/2011 
 

Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos 

no 

exercício 

Egressos 

no 

exercício 
Autorizada Efetiva 

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) 0 49 0 35 

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

1.2. Servidores de Carreira  

(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 
0 49 0 35 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao 

órgão 
0 44 0 34 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 
0 0 0 0 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício 

provisório 
0 1 0 0 

1.2.4. Servidores requisitados de outros 

órgãos e esferas 
0 4 0 1 

2. Servidores com Contratos Temporários 0 7 0 1 

3. Total de Servidores (1+2) 0 56 0 36 

  Fonte: SIAPE/SEREH/CGERH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.2 Situações que reduzem a força de trabalho efetiva da unidade 

jurisdicionada  

 
Quadro A.5.2 – 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) 21 
1.1. Exercício de Cargo em Comissão 0 

1.2. Exercício de Função de Confiança 1 

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 20 

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) 0 

4.1. Doença em pessoa da família  0 

4.2. Capacitação  0 

5. Licença não remunerada (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5) 1 
5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro  0 
5.2. Serviço militar 0 

5.3. Atividade política 0 

5.4. Interesses particulares  0 

5.5. Mandato classista 1 

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) 0 

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 22 
Fonte: SIAPE/SEREH/CGERH 
 

 

 

 

 

 

 



5.1.3 Quantificação dos cargos em comissão e das funções gratificadas da 

unidade jurisdicionada 

 
Quadro A.5.3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e 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 

Autorizad
a 

Efetiv
a 

1. Cargos em comissão 3 4 3 2 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento 
superior 

3 4 3 2 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao 
órgão 

0 4 2 0 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 
descentralizado 

0 0 0 0 

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

1.2.4. Sem vínculo 2 0 1 2 

1.2.5. Aposentados 1 0 0 0 
2. Funções gratificadas 0 13 6 3 

2.1. Servidores de carreira vinculada ao 
órgão 

0 9 5 2 

2.2. Servidores de carreira em exercício 
descentralizado 

0 0 0 0 

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 0 4 1 1 
3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)  3 17 9 5 

Fonte: SIAPE/SEREH/CGERH 

 

 

5.1.4 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada 

segundo a idade 

 
Quadro A.5.4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada 

em 31/12/2011 

 

Tipologias do Cargo 

Quantidade de Servidores por Faixa Etária  

Até 30 

anos 

De 31 a 

40 anos 

De 41 a 

50 anos 

De 51 a 

60 anos 

Acima de 

60 anos 

1. Provimento de cargo efetivo 3 12 9 11 4 
1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 0 
1.2. Servidores de Carreira * 3 8 9 9 3 

1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 4 0 2 1 

2. Provimento de cargo em comissão 1 3 7 7 2 
2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 2 3 1 1 

2.3. Funções gratificadas** 1 1 4 6 1 

3. Totais (1+2) 4 15 16 18 6 
Fonte: SIAPE/SEREH/CGERH 



 

5.1.5 Qualificação do quadro de pessoal da unidade jurisdicionada 

segundo a escolaridade 

 
Quadro A.5.5 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação 

apurada em 31/12 
 

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 1 2 5 12 19 0 0 0 

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

1.2. Servidores de Carreira * 0 1 2 5 12 12 0 0 0 

1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 7 0 0 0 

2. Provimento de cargo em comissão 0 0 0 0 13 7 0 0 0 
2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento 

Superior 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

4 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

2.3. Funções gratificadas** 0 0 0 0 9 4 0 0 0 

3. Totais (1+2) 0 1 2 5 25 26 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: SIAPE/SEREH/CGERH 

 

 

5.2 Composição do quadro de servidores Inativos e Pensionistas 

 
Quadro A.5.6 - 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 118 1 

1.1 Voluntária 48 1 

1.2 Compulsória 2 0 

1.3 Invalidez Permanente 26 0 

1.4 Outras 42 0 

2. Proporcional 29 0 

2.1 Voluntária 22 0 

2.2 Compulsória 0 0 

2.3 Invalidez Permanente 7 0 

2.4 Outras 0 0 

3. Totais (1+2) 147 1 
Fonte: SIAPE/SEREH/CGERH 



5.2.2 Demonstração das origens das pensões pagas pela unidade 

jurisdicionada 

 
Quadro A.5.7 -  Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada 

em 31/12/2011 

 

Regime de proventos do servidor instituidor 

Quantidade de Beneficiários de 

Pensão 

Acumulada até 

31/12 

Iniciada no 

exercício de 

referência 

1. Aposentado 47 4 

1.1. Integral 37 3 

1.2. Proporcional 10 1 

2. Em Atividade 70 0 

3. Total (1+2) 117 4 
Fonte: SIAPE/SEREH/CGERH 

 

 

 

5.3 Composição do Quadro de Estagiários 

 
Quadro A.5.8 - Composição do Quadro de Estagiários 

 

Nível de 

escolaridade 

Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no 

exercício 

(em R$ 1,00) 
1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

4º 

Trimestre 

1. Nível superior 14 14 10 6 R$ 20.696,00 

1.1 Área Fim 8 7 7 3  

1.2 Área Meio 6 7 3 3  

2. Nível Médio 26 24 20 18 R$ 20.788,33 

2.1 Área Fim 4 3 1 1  

2.2 Área Meio 22 21 19 17  

3. Total (1+2) 40 38 30 24 R$ 41.484,33 

Fonte: SECAP/SEREH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4  Demonstração dos custos de pessoal da unidade jurisdicionada 

 

 

Tipologia

s / 

Exercícios 

Vencimentos 

e vantagens 

fixas 

Despesas Variáveis 

Total Retribuiç

ões 

Gratificaç

ões 
Adicionais 

Indenizaçõ

es 

Benefícios 

Assistenciais 

e 

previdenciári

os 

Demais 

despesas 

variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0   

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão * 

2011 
3.484.780

,08 
0 

1.974.693,8

4 

94.274,8

9 

229.012,8

4 
218.475,12 

41.395,3

6 

2.557.852,0

5 

2010 
11.776.79

0,72 
22.212,11 

9.605.832,8

1 

2.845.40

7,46 

1.419.924

,42 
724.761,41 

64.347,6

8 

26.459.276,

61 

2009 
12.304.24

2,35 
27.650,95 

12.353.197,

82 

3.415.67

5,07 

948.576,0

6 
593.518,51 

61.355,5

5 

29.704.216,

31 

Servidores com Contratos Temporários 

2011 
304.048,0

0 
0 16.857,50 

49.795,9

7 
0 0 

216,89 370.918,36 

2010 
521.375,9

4 
0 76.505,80 

73.591,3

6 
0 0 

0 671.473,10 

2009 
461.180,3

1 
0 62.934,62 4.291,00 0 0 

0 528.405,93 

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença ** 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior (DAS)*** 

2011 
124.790,5

6 
13.306,64 0 0 0 0 

0 138.097,20 

2010 
128.636,8

2 
46.084,44 0 0 0 0 

0 174.721,26 

2009 
124.670,6

4 
45.699,47 0 0 0 0 

0 170.370,11 

Servidores ocupantes de Funções gratificadas (FGR) **** 

2011 69.238,54 0 0 0 0 0 0 69.238,54 

2010 
106.714,4

9 
0 0 0 0 0 

0 106.714,49 

2009 
113.194,2

3 
0 0 0 0 0 

0 113.194,23 

 

 
* Os vencimentos dos servidores aposentados, cedidos, lotação provisória e licenciados 

estão contidos na coluna dos “Vencimentos e vantagens fixas”, pois não obtivemos 

informações a respeito do vencimento básico de cada uma dessas categorias de servidores, 

apenas a totalidade.  

 

 



** Não foi possível obter informações sobre os cedidos e licenciados. Os valores dos seus 

respectivos vencimentos e outras despesas variáveis estão incluídos entre os servidores de 

carreira. 

 

*** Na coluna dos Vencimentos e Vantagens fixas está o valor do DAS, não contido o 

vencimento básico caso o ocupante seja um servidor efetivo. 

 

**** Na coluna das Gratificações está o valor total anula da FG recebida pelos servidores de 

carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5  Terceirização de mão de obra empregada pela unidade jurisdicionada 

 
Quadro A.5.9 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de 

cargos da unidade jurisdicionada 

QUADRO A.5.9 – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS FUNCIONAIS DO PLANO 
DE CARGOS DA UNIDADE JURISDICIONADA 

Descrição dos cargos e atividades do plano 

de cargos do órgão em que há ocorrência 

de servidores terceirizados 

Quantidade no final 

do exercício 

Ingressos 

no 

exercício 

Egressos 

no 

exercício 2011 2010 2009 

      

      

      

Análise crítica da situação da terceirização no órgão 

 
Fonte: DIADM/SUEST/RS - NÃO SE APLICA À SUEST 

 
     

 
Quadro A.5.10 – Relação dos empregados terceirizados substituídos em decorrência 

da realização de concurso público ou de provimento adicional autorizados 

 

Nome do empregado terceirizado 

substituído 

Cargo que ocupava no 

órgão 

Data do D.O.U. de 

publicação da 

dispensa 

   

   

Fonte: DIADM/SUEST/RS - NÃO SE APLICA À SUEST 

 

 

 

5.5.2 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão para realização de concursos públicos para substituição de 

terceirizados 

 
Quadro A.5.11 – Autorizações para realização de concursos públicos ou 

provimento adicional para substituição de terceirizados 

 

Nome do órgão autorizado a realizar o 

concurso ou provimento adicional 

Norma ou expediente 

autorizador, do exercício e 

dos dois anteriores 

Quantidade 

autorizada de 

servidores 
Número Data 

    

    

    
Fonte: DIADM/SUEST/RS - NÃO SE APLICA À SUEST 

 

 



 

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

ostensiva pela unidade  

 
 Quadro A.5.12 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância 

ostensiva 

 
Unidade Contratante 

Nome: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 

UG/Gestão: 255021 CNPJ: 26989350/0534-06 

Informações sobre os contratos 

Ano 

do 

contra

to 

Área Nat. 

Identific

ação do 

Contrato 

Empresa 

Contratada 

(CNPJ) 

 

Período contratual de 

execução das atividades 

contratadas 

Nível de 

Escolaridade exigido 

dos trabalhadores 

contratados 
Sit

. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

 

2011 

 

V  O 13/2011  02826851/0001-13  26/08/2011 17/02/2012    6  6      E 

  

2009 

 

L 
 O 02/2010 09526473/0001-00 01/03/2010 

Até 

presente 

data  6 6      A 

  

2006 

 

V  O 07/2006 02826851/0001-13 25/08/2006 25/08/2011   7 7    E 

 

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: DIADM/SUEST/RS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.4 Informações sobre locação de mão de obra para atividades não abrangidas pelo 

plano de cargos do órgão 

 

Quadro A.5.13 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra 

 

Unidade Contratante 

Nome:Superintendência Estadual da FUNASA no Rio Grande do Sul 

UG/Gestão: 255021/36211 CNPJ: 26.989.350/0534-06 

Informações sobre os contratos 

Ano do 

contrato 

Áre

a 

Nature

za 

Identifica

ção do 

Contrato 

Empresa 

Contrata

da 

(CNPJ) 

 

Período 

contratual de 

execução das 

atividades 

contratadas 

Nível de Escolaridade 

exigido dos 

trabalhadores 

contratados 
Sit. 

F M S 

Início Fim P C P C P C 

 2009 4 

O 7/2009 

07.454.3

61/0001-

57 

02/12/

2009 

17/02

/2012 - - 20 20 - - E 

Observações: Este contrato foi sub-rogado à Secretaria Especial de Saúde Indígena, por 

força do Decreto 7.530/2011. 

 

LEGENDA 

Área: 
1. Conservação e Limpeza; 

2. Segurança; 

3. Vigilância; 

4. Transportes; 

5. Informática; 

6. Copeiragem; 

7. Recepção; 

8. Reprografia; 

9. Telecomunicações; 

10. Manutenção de bens móvies 

11. Manutenção de bens imóveis 

12. Brigadistas 

13. Apoio Administrativo – Menores Aprendizes 

14. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6. Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos 

 
 

A visão do atual governo sobre Recursos Humanos é de considerá-los como pessoas, 

trabalhadores e cidadãos e não apenas um simples recurso e isso tem sido o grande respaldo 

de atuação da Funasa. 

Essa premissa encontra-se descrita na diretriz da Instituição quando propõe 

“Estabelecer uma política de gestão de pessoas com valorização e qualificação permanente 

voltada à especificidade da Funasa”. 

Contudo a estrutura organizacional adotada não favorece, em alguns pontos, o 

atendimento da missão recebida, vez que a área de Recursos Humanos foi despojada das 

condições mínimas, conquistadas em anos precedentes para o desempenho de seu papel 

estratégico.  

A Funasa, como um todo, vive momentos de expectativa. Tem pela frente encargos 

desafiadores que, embora em terreno conhecido, implicam a necessidade de abrir novos 

caminhos, construir novas metodologias de trabalho, adotar estratégias ainda não 

experimentadas. O corpo funcional, que não participa das mudanças estruturais, acha-se 

perplexo, temeroso e desmotivado. Não é difícil de compreender, pois temem por seus 

postos de trabalho e por uma vida funcional construída com muita dedicação, num órgão de 

atuação nacional e de atividades voltadas, particularmente para o social, no desenvolvimento 

de ações e serviços de prevenção, proteção e recuperação da saúde dos segmentos mais 

carentes da população brasileira.  

Vale fazer aqui um breve retrospecto. A Funasa é uma Fundação Pública vinculada 

ao Ministério da Saúde. Surgiu na década de 90 como resultado da fusão de vários 

segmentos da área de saúde, entre os quais a FSESP - Fundação Serviços de Saúde Pública e 

a SUCAM - Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, duas entidades de notável 

tradição e projeção internacional, orgulho do serviço público brasileiro, com uma bela folha 

de serviço, construída em todo território nacional no trabalho de prevenção e combate às 

doenças, na educação em saúde, na atenção à saúde de populações carentes, sobretudo 

aqueles do Norte e Nordeste, no Saneamento, no Combate e Controle de Endemias, na 

Pesquisa Científica e Tecnológica voltadas para a saúde, executadas por meio de duas 

unidades modelares: o IEC - Instituto Evandro Chagas, no Pará, e o CRPHF - Centro de 

Referência Professor Hélio Fraga, no Rio de Janeiro. A Funasa deu continuidade à missão 

desses órgãos, além de ter exercido papel relevante na efetivação da reforma sanitária 

promovida pelo Ministério da Saúde e mais recentemente, por delegação, com ação decisiva 



na implementação e ampliação do SUS. Para isto, dispunha a Funasa, inicialmente, de um 

quadro de pessoal numericamente adequado, com notável preparo acadêmico e técnico, de 

longa vivência com os problemas da saúde, dotado de espírito público e consciência 

profissional. 

 Não foi com esse quadro de pessoal que se deparou a Administração que assumiu a 

entidade em janeiro de 2003. Havia um grupo desfalcado, temeroso e sem motivação, na 

expectativa da transformação ou desaparecimento da Instituição que ajudara a construir, 

com indiscutível emoção e da qual haviam sido retiradas a Vigilância e Atenção à Saúde, a 

Pesquisa Científica e Tecnológica em Saúde, as Campanhas, sem a preocupação de prepará-

lo, sequer psicologicamente para a nova missão que estava sendo deferida à Funasa. 

 Na reestruturação do Ministério da Saúde, com a delimitação de novas 

competências, foram redistribuídos para o próprio Ministério da Saúde e a ANVISA, 115 

servidores, 391 para o IEC e o CRPHF que somados aos 30.289 cedidos aos Estados e 

Municípios para implementação do SUS, totalizavam 30.795 servidores, restando à Funasa, 

no Órgão Central e nas Coordenações Regionais - Core, 5.334 servidores, dos quais apenas 

811 técnicos de nível superior. 

 Diante desse quadro, era preciso recompor imediatamente o Quadro de Pessoal em 

número e qualidade, para dar cumprimento à sua nova missão, centrada no Saneamento 

Ambiental e na Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e de populações vulneráveis (em 

remanescentes quilombolas e assentamentos). Ao lado disto, era urgente adotar medidas de 

recuperação das pessoas que restavam no Quadro de Pessoal da Entidade, restaurando-lhes a 

confiança, o interesse, o espírito de corpo, incutindo-lhes o conhecimento da nova missão 

institucional, enfim, ganhando a sua participação interessada na construção da nova Funasa. 

 A instituição vem tentando recompor o quadro através de concursos públicos e de  

contratações temporárias, mas não tem sido suficiente para suprir a necessidade e 

atendermos a nossa missão. Por outro lado, a Capacitação é um dos mais eficientes e 

eficazes instrumentos que se pode utilizar na gestão de pessoas. Na realidade em que se 

encontrava a Funasa teve que ser adotado, também, para compensar a insuficiência 

numérica de servidores. Era necessário fazer com que cada servidor valesse por vários. Daí 

ter-se desenvolvido um Plano de Capacitação amplo, variado e abrangente, em que todas as 

modalidades de eventos foram utilizadas, desde treinamento em serviço, oficinas de 

trabalho, seminários, congressos, cursos presenciais e à distância, simpósios, etc. Houve a 

preocupação de assegurar que cada servidor da Funasa participasse pelo menos de um 

evento de capacitação durante o ano.  



 

A missão Institucional, hoje, da Fundação Nacional de Saúde compreende duas 

vertentes principais que se vão desenvolver mediante a elaboração de planos estratégicos 

nos segmentos de Saneamento e Saúde Ambiental. 

A Portaria nº 806, de 6 de junho de 2006, do Presidente da Funasa, instituiu a 

Carteira de Projetos Estratégicos, elaborada em consonância com o Planejamento Plurianual 

(PPA), designando os gerentes responsáveis pelos diversos projetos que consubstanciam o 

realinhamento institucional da Funasa. 

As ações de inclusão social mediante cuidados com a saúde são executadas com a 

prevenção e controle de agravos ocasionados pela falta ou inadequação nas condições de 

saneamento básico em áreas de interesse especial, como assentamentos, remanescentes de 

quilombos e reservas extrativistas.  

Para o fiel cumprimento de sua missão institucional, como agente qualificado de 

saúde pública no país, é necessário incutir, desenvolver e praticar a cultura do planejamento 

estratégico. Nesse aspecto, a Funasa convoca todos, inclusive os beneficiários das ações, 

para o compartilhamento das formulações mais significativas. 

Valores: Ética, Eqüidade, Agilidade, flexibilidade e transparência, Valorização dos 

servidores, Capacidade técnica, Qualidade dos produtos e serviços, e Credibilidade e 

presença em todo o Brasil. 

Objetivos Estratégicos: Saneamento Ambiental 

Período para realização: 2007 a 2015 

2007 : Elaborar Plano Diretor para atuação do Setor Saúde em Saneamento integrado 

ao Sistema Único de Saúde - SUS; Constituir Rede de Parceiros facilitadora das ações da 

Funasa em Saneamento; Desenvolver modelos de gestão em saneamento, voltados para 

municípios de pequeno e médio porte;  

2015 : Atuar como agente de fomento ao desenvolvimento tecnológico e de recursos 

humanos, para prestação de serviços de saneamento ambiental no país;  Universalizar o 

acesso aos serviços de saneamento junto às populações indígenas e áreas de interesse 

especial; Ampliar a oferta dos serviços de saneamento ambiental nos municípios de pequeno 

e médio porte, de modo a alcançar as metas do milênio em saneamento; Viabilizar novas 



fontes de recursos nacionais e internacionais, para financiamento das ações de saneamento 

desenvolvidas pela Funasa; Tornar a Funasa o agente executor nacional de saneamento 

ambiental;  

Gestão: 2007 a 2015 

2007: Promover a Reestruturação Organizacional (revisão integral da estrutura 

organizacional do sistema da Funasa); Implantar a infra-estrutura da Rede Tecnológica da 

Informação do Sistema Funasa; Definir e elaborar política de gestão da informação para o 

Sistema Funasa; Elaborar arcabouço normativo intra-institucional; Construir uma política 

de gestão de Recursos Humanos para o Sistema Funasa; Promover o desenvolvimento de 

uma política de adequação predial e melhoria das condições de trabalho para o Sistema 

Funasa; Elaborar novo modelo de gestão do Sistema Funasa; Melhorar os processos de 

trabalho;  

2015: Implantar Política de Gestão da Informação; Implantar a Política de Gestão de 

Recursos Humanos do sistema Funasa; Implantar o novo modelo de gestão; Implantar 

Política de adequação predial e melhoria das condições de trabalho para o Sistema Funasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS  

  
6.1 Instrumentos de transferências vigentes no exercício  

Não se aplica. A SUEST não faz transferências a outros órgãos ou unidades. 

 
6.1.1 Relação dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de 2010 

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 2011 e seguintes 

Não se aplica  à SUEST 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

contratos de repasse 

 

 

Quadro A.6.4 – Resumo da prestação de contas sobre transferências concedidas pela 

UJ na modalidade de convênio, termo de cooperação e de contratos de repasse. 

Valores em R$ 1,00  

Unidade Concedente 

NOME:  FUNASA - SUEST/RS 

CNPJ:  26.989.350/0534-06 UG/GESTÃO:  255021 / 36211 

Exercício da 

Prestação de 

Contas 

Quantitativo e montante 

repassados 

Instrumentos (quantidade e montante 

repassados) 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 

Contratos de 

Repasse 

2011 

Contas 

Prestadas 

Quantidade 11 - - 

Montante 

Repassado 

R$ 

1.867.307,25 
- - 

Contas 

NÃO 

prestadas 

Quantidade 14 - - 

Montante 

Repassado 

R$ 

1.596.317,37 
- - 

2010 

Contas 

Prestadas 

Quantidade 27 - - 

Montante 

Repassado 

R$ 

4.687.620,72 
- - 

Contas 

NÃO 

prestadas 

Quantidade 6 - - 

Montante 

Repassado 

R$ 

1.230.088,01 
- - 

2009 

Contas 

Prestadas 

Quantidade 47 - - 

Montante 

Repassado 

R$ 

6.024.042,94 
- - 

Contas 

NÃO 

prestadas 

Quantidade 8 - - 

Montante 

Repassado 

R$ 

1.029.110,00 
- - 

Anteriores a 

2009 

Contas 

NÃO 

prestadas 

Quantidade 7 - 1 

Montante 

Repassado 

R$ 

1.529.085,40 
- R$ 69.018,80 

FONTE:  SOPRE / SECON / SUEST-RS 

 



6.2.1 Informações sobre análise das prestações de contas de convênios e de contratos de 

repasse 

Quadro A.6.5 - Visão Geral da análise das prestações de contas de 

Convênios e Contratos de Repasse 

Valores em 

R$ 1,00 

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome:  FUNASA – SUEST/RS 

CNPJ:  26.989.350/0534-06 UG/GESTÃO:  255021 / 36211 

Exercício 

da 

prestação 

das contas 

Quantitativos e montantes repassados 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

2011 

Quantidade de contas prestadas 10 - 

Com prazo de 

análise ainda 

não vencido 

Quantidade 
Contas analisadas 0 

- 
 

Contas Não analisada 0 - 

Montante repassado (R$) 0 - 

Com prazo de 

análise vencido 

Contas 

analisadas 

Quantidade Aprovada 0 - 

Quantidade Reprovada 0 - 

Quantidade de TCE 0 - 

Contas 

NÃO 

analisada 

Quantidade 10 - 

Montante repassado 

(R$) 
R$ 1.767.307,25 - 

2010 

Quantidade de contas prestadas 27 - 

Contas 

analisadas 

Quantidade Aprovada 0 - 

Quantidade Reprovada 0 - 

Quantidade de TCE 0 - 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade 27 - 

Montante repassado (R$) R$ 4.687.620,72 - 

2009 

Quantidade de contas prestadas 53 - 

Contas 

analisadas 

Quantidade Aprovada 4 - 

Quantidade Reprovada 1 - 

Quantidade de TCE 1 - 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade 47 - 

Montante repassado  R$ 6.857.821,51 - 

Exercícios 

anteriores 

a 2009 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade 72 - 

Montante repassado  R$ 10.287.617,52 - 

Fonte:  SOPRE / SECON / SUEST-RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3  Análise Crítica 

 

O Serviço de Convênios foi estruturado na Suest no final de novembro de 2010, 

momento em que algumas atividades foram descentralizadas para as Superintendências 

Estaduais, nos termos da Portaria Funasa nº 1.104/2010. Até esta data as transferências eram 

efetuadas pela Coordenação Geral de Convênios - Cgcon/Presidência, que poderá fazer a 

análise da situação e evolução das transferências efetuadas. A descentralização para cada 

Suest gerenciar as transferências deve ser considerado como um fato positivo, pois agilizou 

a instrução processual para pagamentos das parcelas subseqüentes e dos projetos aprovados 

a partir de 2011. 

 Com relação às medidas adotadas para sanear as transferências na situação de 

inadimplente informamos que de modo geral os municípios têm sido Notificados e quando 

do não atendimento destas, os processos são encaminhados para a instauração da 

competente Tomada de Contas Especial. 

 Referente à conformidade, prazos e análises das prestações de contas das 

transferências expiradas até 2011, esta Suest ainda não está conseguindo atender a demanda 

devido ao acúmulo de processos que necessitam de análise de prestação de contas, e à 

grande quantidade de questionamentos do Ministério Público, CGU e do próprio Tribunal de 

Contas da União. O setor de Prestação de Contas desta SUEST teve uma alta rotatividade de 

servidores nos últimos 5 anos. No ano de 2011, contou com apenas dois servidores, dos 

quais o titular era Superintendente Substituto e a outra servidora não possuía a capacitação 

necessária para o atendimento pleno das atividades do setor. Por essa razão, optou-se por 

priorizar as análises das prestações de contas parciais dos convênios vigentes que ainda 

possuem parcelas a serem liberadas.  

 Pelos mesmos motivos acima expostos, quanto ao controle do gerenciamento das 

transferências, não há, nesta SUEST, a oportunidade de fiscalização in loco da execução dos 

planos de trabalho por parte do Secon, o que deverá ocorrer quando este Serviço tiver a 

disponibilidade adequada de recursos humanos para atender a demanda de suas atividades. 

 

 

 

 

 

 



7. REGISTROS ATUALIZADOS NO SISTEMA SIASG E SICONV 

 

 

 



 

8. INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS  

 

 



9. INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS 

DE CONTROLE INTERNO DA UJ    
Quadro A.9.1  Estrutura de controles internos da UJ 

 

Aspectos do sistema de controle interno Avaliação 

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5 

1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como 

essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte 

adequado ao seu funcionamento. 

    x 

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos 

por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura 

da unidade.  

  x   

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.    x  

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.     x 

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e 

estão postos em documentos formais. 
    x 

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos 

funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na 

elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código 

de ética ou conduta. 

   x  

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de 

definições claras das responsabilidades. 
   x  

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência 

da UJ. 
   x  

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos 

resultados planejados pela UJ. 
    x 

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5 

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão 

formalizados. 
    x 

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução 

dos objetivos e metas da unidade. 
  x   

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna 

ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a 

identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a 

conseqüente adoção de medidas para mitigá-los. 

  x   

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, 

de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos 

diversos níveis da gestão.  

   x  

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a 

identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por 

transformações nos ambientes interno e externo. 

  x   

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a 

serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações 

úteis à tomada de decisão. 

  x   

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades 

nos processos internos da unidade. 
   x  

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar 

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais 

ressarcimentos.  

    x 



18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e 

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
    x 

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5 

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, 

para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente 

estabelecidas. 

  x   

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e 

funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. 
  x   

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo 

apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua 

aplicação. 

   x  

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e 

razoáveis e estão diretamente relacionados com os objetivos de 

controle. 

  x   

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5 

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, 

documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas 

adequadas. 

   x  

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de 

qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões 

apropriadas. 

   x  

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, 

precisa e acessível. 
    x 

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos 

diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das 

responsabilidades de forma eficaz. 

    x 

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis 

hierárquicos da UJ, em todas 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: 

 
LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, 

em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em 

sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto da UJ. 

 

 

 

 



10. INFORMAÇÕES QUANTO A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  
Quadro A. 10.1 Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

 

Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que 

levem em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos 

produtos e matérias primas. 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de 

sustentabilidade ambiental foram aplicados? 

   X  

2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente 

adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior 

quantidade de conteúdo reciclável. 

X     

3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados 

por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. 

produtos de limpeza biodegradáveis). 

 X    

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a 

existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras 

(ex: ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e 

serviços. 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação 

ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? 

X     

5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor 

consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da 

aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia? 

    X 

6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel 

reciclado). 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos 

adquiridos? 

   X  

7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e 

menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico 

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? 

    X 

8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização, 

reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência 

tem sido manifestada nos procedimentos licitatórios? 

X     

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

qualidade de tais bens/produtos. 
 X    

10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia, 

possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da 

edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e 

materiais que reduzam o impacto ambiental. 

    X 

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua 

destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006. 
X     



12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a 

diminuir o consumo de água e energia elétrica. 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a 

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

X     

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da 

necessidade de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas 

para os seus servidores. 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a 

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

X     

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. 

 

 

Considerações Gerais: 

 

 Em 2011 a Superintendência Estadual da Funasa no Rio Grande do Sul, procurou se 

dedicar a atender aos pedidos de seu público alvo que consistem na as prefeituras com uma 

população de até 50 mil habitantes e as demais comunidades em áreas especiais, ou seja, 

comunidades quilombolas, catadores, assentamentos da reforma agrária. Procuramos 

enfrentar as dificuldades e um imenso passivo em várias frentes de trabalho. O DIADM – 

Departamento de Administração da Suest-RS vem atuando em conjunto com a área técnica a 

fim de atender toda a demanda que se apresenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE PATROMÔNIO 

IMOBILIÁRIO  

 
 A Fundação Nacional de Saúde está em funcionamento em um prédio que é de 

propriedade do INSS - Instituto Nacional de Previdência Social e onde estão instalados 

outros órgãos do Ministério da Saúde, tais como: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde, 

ANVISA, DENASUS, DATASUS, SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena), 

FUNAI,  1ª Coordenadoria de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde e no térreo o Banco do 

Brasil. 

 A FUNASA/RS atua como Sindica do referido prédio que funciona como um 

condomínio, sendo que as despesas comuns tais como: luz, água, elevadores, segurança, são 

rateadas entre todos. 

Ocorre que o INSS já solicitou por diversas vezes que fosse desocupado o prédio que 

conforme informado é de propriedade deles e não é realizado nenhum pagamento pelo 

espaço ocupado, (aluguel). 

Este problema de espaço físico para o funcionamento da Funasa já é bem antigo, 

vem de muitos anos, desde que deixamos o nosso antigo local no ano de 1997 onde 

tínhamos um prédio próprio do Ministério da Saúde, mas com nossa saída o imóvel foi 

entregue ao Patrimônio da União.  

 

 
 Informar sobre a situação atual do Termo de Cessão do imóvel sede da 

SUEST/RS junto ao INSS. 

  

 Informamos que esta questão permanece sem uma solução definitiva. O prédio onde 

está sediada a sede da SUEST, juntamente com outros órgãos públicos (ANVISA, Núcleo 

Estadual do Ministério da Saúde, 1ª Coordenadoria Regional de Saúde do Governo do 

Estado e uma agência do Banco do Brasil ) continua sendo administrado pela FUNASA 

enquanto Gestor de Condomínio. Mas o prédio segue sendo propriedade do INSS, pois não 

há, ainda, Termo de Cessão deste imóvel à FUNASA, tão pouco aos demais condôminos.  

 Registra-se, ainda, de que em 2011 o Superintendente Estadual da FUNASA – 

Gustavo de Mello, assim como outros Superintendentes, estiveram participando de uma 

reunião no Ministério da Saúde, em Brasília, com o Secretário competente deste assunto 

para tratar desses encaminhamos e foi informado de que a União está negociando com o 

INSS estas questões, que não é exclusiva desta SUEST. 

 



 Em relação ao que a CGU apontou o ano passado em seu relatório a respeito do  

tombamento e/ou registro como bens patrimoniais as Unidades Básicas de Saúde, 

construídas em Terras Indígenas do Estado do Rio Grande do Sul, tendo por base que a 

Funasa mandou construir estes posto e que isso ocorreu através de licitações  e contratações, 

os mesmos deveriam ser considerados patrimônio da Funasa. 

 A Funasa/RS, por sua vez, tomou as seguintes providências: 1- Encaminhou 

memorando ao Departamento de Administração da Funasa/Presidência, solicitando 

informações de que procedimentos deveríamos adotar, mas não obtivemos resposta até a 

presente data. 2- Encaminhamos ofício à Secretaria do Patrimônio da União, aqui em Porto 

Alegre, consultando-os quanto ao tombamento ou não desses postos. A resposta deles foi de 

que deveríamos procurar a FUNAI, que é o órgão responsável em administrar as terras 

indígenas. Com isso encaminhamos um email sobre este assunto aos cuidados da servidora 

Mariana da FUNAI/Porto Alegre, para que aquele órgão se manifeste e estamos aguardando 

a resposta. Entretanto, enquanto este assunto não estiver resolvido as Unidades de Saúde 

localizadas nas aldeias indígenas de nosso Estado são consideradas para todos os fins 

patrimônio imóvel da Funasa.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA 

INFOMAÇÃO (TI)  

       Jutificativa: A Suest não tem uma estrutura formal de Tecnologia da Informação. Esta 

responsabilidade é da competência da Presidência da Funasa.   



13. INFORMAÇÕES SOBRE  UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE PAGAMENTO  

QUADRO A.13.1 Despesa com cartão de crédito corporativo (ano 2011 )  

 

 
  
 
 

          

                                          Despesa com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador                                          

                                                                                                                                    

                                                                                                       Exercício: 2011   

                                                                                                            Base: 30-JAN-2012  

                                                                                                           Moeda: REAL (Em unidade monetária) 

UG Executora                255021           

Mês de Referência         DEZEMBRO           

Tipo de Valor          Saldo Atual           

             

             

    Item de Informação        

 Entidade     
Fatura - Cartão 
Pagto Gov. Fed 

Saque Cartão de Pag 
do Gov. Federal 

Sq Cartão Pagto   
Gov Federal     

  

 00765284057    00765284057      LEONARDO FREDER RUDUIT 10.172,46 11,67 10.118,89       

 19803699091    19803699091      VALMOR BELARDINELLI     318,00       

 40880869020    40880869020      CARMEN LUCIA DE CASTRO BARRIONUEVO 1.674,64   6.512,90       

 41540581004    41540581004      LUCIANE DALLVALLE BRASIL 6.999,20   846,50       

 78003440025    78003440025      ROBSON WILLIG PRADE 1.474,70   2.120,00       

 94748918004    94748918004      CRISTIANE BASSO 398,52   2.292,00       

 

 

 

 

 

 



Quadro A.13.2 Despesa com cartão de crédito corporativo (ano 2010 )  
 
 
 

          

                                          CARTAO DE CREDITO PARA O RELATORIO GERENCIAL                                                              

                                                                                                                                    

                                                                                                       Exercício: 2010   

                                                                                                            Base: 31-JAN-2011  

                                                                                                           Moeda: REAL (Em unidade monetária) 

Órgão da UG Executora            36211           

Mês de Referência             DEZEMBRO           

Tipo de Valor              Saldo Atual           

UG Executora                    255021 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RS    

             

             

            

 Entidade     
Sq Cartão Pagto   

Gov Federal 
Fatura - Cartão 
Pagto Gov. Fed      

  

 00000000000191 00000000000191   BANCO DO BRASIL SA   11.927,50        

 00765284057    00765284057      LEONARDO FREDER RUDUIT 4.792,41 2.077,73        

 19803699091    19803699091      VALMOR BELARDINELLI   1.775,05        

 19807449049    19807449049      EDISON MONTEIRO VIEIRA 21.135,68 918,96        

 25202995091    25202995091      MARCOS ANTONIO FERNANDES RIBEIRO 2.415,08          

 25774883000    25774883000      DALPIRES VIANNA DOS SANTOS 2.450,00          

 31942636091    31942636091      AMAIR SANTOS DE MOURA 26.970,00          

 40880869020    40880869020      CARMEN LUCIA CIDADE DE CASTRO BARRIONUEVO 666,20 3.965,01        

 41540581004    41540581004      LUCIANE DALLVALLE BRASIL 4.915,00          

 78003440025    78003440025      ROBSON WILLIG PRADE 4.790,00          

 Total     68.134,37 20.664,25        

           

      

          

   

  



 

          

 
 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

  

  

      
   

      
   

      
   



 

14. INFOMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA TRIBUTÁRIA 

  
       Justificativa: A Suest não executa renuncia tributária, pois a gestão orçamentária e 

financeira é de responsabilidade da Presidência da Funasa. 

 

15. INFORMAÇÕES SOBRE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA 

ATENDER AS DELIBERAÇÕES DO TCU 

 
15.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício. 

        Não se aplica  à SUET 

 

15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 

        RESPOSTA: Não há deliberações do TCU pendentes de atendimento 

 

15.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício 
15.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do exercício 

 
Considerações Gerais: É fato que nos últimos anos a SUEST vem superando suas 

dificuldades, sejam elas de recursos humanos, técnicas e/ou gerenciais que auxiliam na 

melhora dos controles internos, mas percebemos, ainda, a necessidade constante de que 

esses controles internos devem ser periodicamente acompanhados  para que possam cumprir 

com suas finalidades que são de melhor diagnosticar e acompanhar, bem como, manter 

rotinas e padrões, de atividades feitas na Superintendência, através de suas unidades 

administrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES  

REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



17. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO  

 

 
 

 

 



18. ANÁLISE CRÍTICA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA   

 
        “Não se aplica  à SUET, em conformidade com o Anexo II da DN 107 – TCU, Parte A 

– Conteúdo Geral – Quadro A1 – item C”. 

 

19. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS EMPRESAS 

ESTATAIS  

Não se aplica  à SUET, em conformidade com o Anexo II da DN 107 – TCU, Parte 

A – Conteúdo Geral – Quadro A1 – item C”. 

 

20. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DE CAPITAL   

Não se aplica  à SUET, em conformidade com o Anexo II da DN 107 – TCU, Parte 

A – Conteúdo Geral – Quadro A1 – item C”. 

 

21. INFORMAÇÕES SOBRE FUNDO PARTIDÁRIO  

Não se aplica  à SUET, em conformidade com o Anexo II da DN 107 – TCU, Parte 

A – Conteúdo Geral – Quadro A1 – item C”. 

 

 

22.  INFORMAÇÕES SOBRE FUNDOS CONSTITUCIONAIS   

“Não se aplica  à SUET, em conformidade com o Anexo II da DN 107 – TCU, Parte 

A – Conteúdo Geral – Quadro A1 – item C”. 

 

23. INDICADORES DE DESEMPENHO DO IFES 

Não se aplica  à SUET, em conformidade com o Anexo II da DN 107 – TCU, Parte 

A – Conteúdo Geral – Quadro A1 – item C”. 

 

24. ANALISE DE SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Não se aplica  à SUET, em conformidade com o Anexo II da DN 107 – TCU, Parte 

A – Conteúdo Geral – Quadro A1 – item C”. 

 

25. REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES   

 
Não se aplica  à SUET, em conformidade com o Anexo II da DN 107 – TCU, Parte 

A – Conteúdo Geral – Quadro A1 – item C”. 

 

 

 

 



26. CONTRATAÇÕES DE CONSULTORES NA MODALIDADE 

“PRODUTO”  

Não se aplica  à SUET, em conformidade com o Anexo II da DN 107 – TCU, Parte 

A – Conteúdo Geral – Quadro A1 – item C”. 

 

27. SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS 

COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS   

Não se aplica  à SUET, em conformidade com o Anexo II da DN 107 – TCU, Parte 

A – Conteúdo Geral – Quadro A1 – item C”. 

28. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS ALIENADOS EM 2011 EM 

CONSONÃNCIA COM O PLANO NACIONAL DE 

DESOMIBILIZAÇÃO 

Não se aplica  à SUET, em conformidade com o Anexo II da DN 107 – TCU, Parte 

A – Conteúdo Geral – Quadro A1 – item C”. 

29. INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATOS DE GESTÃO 

CELEBRADOS 

Não se aplica  à SUET, em conformidade com o Anexo II da DN 107 – TCU, Parte 

A – Conteúdo Geral – Quadro A1 – item C”. 

30.   AVALIAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS 

PELA UJ 

Não se aplica  à SUET, em conformidade com o Anexo II da DN 107 – TCU, Parte 

A – Conteúdo Geral – Quadro A1 – item C”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

 
O processo de elaboração do Relatório de Gestão 2011 permitiu verificar a 

importância e o habito de se ter a informação atualizada através do registro regular das 

atividades referentes aos programas do Plano Operacional e da atualização dos dados que 

alimentam os Sistemas Corporativos. 

Foram apresentadas de forma detalhada as ações constantes no Plano Operacional 

bem como indicadores de desempenho que demonstram além dos resultados alcançados, o 

alinhamento as diretrizes governamentais na realização de ações de Saneamento Básico,  

Saúde Ambiental e na Gestão.  

Em relação aos indicadores de desempenho, há ainda, a necessidade de 

aprimoramento do processo de planejamento, bem como da institucionalização dos 

mecanismos e ferramentas que visam à melhoria da gestão.  

Considerando que os recursos humanos são elementos determinantes na obtenção de 

resultados das ações desenvolvidas, enfatizamos a necessidade de ampliação do quadro de 

pessoal na Funasa/RS.  

Por fim, a Superintendência Estadual no Rio Grande do Sul entende que muito há 

que se melhorar no que diz respeito a Gestão. Portanto, no decorrer de 2012, envidará 

esforços no fortalecimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de monitoramento e 

controle. 
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