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1. INFORMAÇÕES SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 

JURISDICIONDA 

1.1.  Identificação da UJ - Relatório de gestão individual  
 

Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Saúde Código SIORG: 

FUNASA – (2207) 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa: Superintendência Estadual da Fundação Nacional da Saúde em Santa 

Catarina  

Denominação abreviada: SUEST/FUNASA/SC 

Código SIORG: 2207 Código LOA: 36211 Código SIAFI: 255024 

Situação: Ativa 

Natureza Jurídica: Vide relação no texto descritivo 

Principal Atividade: Vide Tabela CNAE/IBGE Código CNAE: 8412-4/00 

Telefones/Fax de contato:  (048) 3281-7719 (048) 3281-7712 
(048) 3281-7784 - 

FAX 

E-mail: coresc.gab@funasa.gov.br - claudia.vieira@efunasa.gov.br  

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

Endereço Postal: Logradouro, Av. Marinheiro Max Schramm, nº 2.179 – Estreito – CEP 

88095-001 – Florianópolis/SC  

Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

 Instituída pela Lei nº 8.029, 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 9 de junho de 2003, 

publicado no Diário Oficial da União, do dia 10 de junho de 2003. Portaria nº 1.776, de 08 de 

setembro de 2003 que aprova o regimento interno da Funasa. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

 Não se aplica a natureza jurídica da UJ.  

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

  

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

 
 Não se aplica a natureza jurídica da UJ.  

Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Código SIAFI Nome 

 
 Não se aplica a natureza jurídica da UJ.  

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões 

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão 

Não se aplica a natureza jurídica da UJ.  Não se aplica a natureza jurídica da UJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coresc.gab@funasa.gov.br
mailto:claudia.vieira@efunasa.gov.br
http://www.funasa.gov.br/
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2.  INFORMAÇÕES SOBRE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE 
 

ASPECTOS GERAIS DO DESEMPENHO DA EQUIPE  
  Positivos: 

 Em relação à produtividade na análise de projetos em 2011 foi superior ao exercício 

2010; 

 Equipe alcançou as metas previstas para solucionar pendências em relação às metas 

físicas nos convênios de saneamento básico; 

 Na área administrativa da Superintendência Estadual em Santa Catarina – Suest/SC, em 

relação aos expedientes enviados a outras Instituições e a Presidência da Funasa foram 

satisfatórios para o exercício de 2011.  

 

ASPECTOS QUE DIFICULTAM A AÇÃO DA EQUIPE  

Negativos: 

 Dificuldade no setor de transporte para execução de supervisões técnicas devido à 

deficiência de recursos financeiros; 

 A dificuldade de solucionar as pendências de convênios de exercícios anteriores por 

parte dos municípios e empresas prestadoras de serviços.  

 

2.1 Responsabilidades institucionais da unidade 
 

 A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão executivo do Ministério da Saúde, é uma 

das instituições do Governo Federal responsável em promover a inclusão social por meio de 

ações de saneamento para prevenção e controle de doenças. É também a instituição responsável 

por formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações 

estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. 
 

 As ações de inclusão social, por meio da saúde, são realizadas com a prevenção e 

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

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

quilombos e reservas extrativistas. 
 

 Na área de Engenharia de Saúde Pública, a Funasa detém a mais antiga e contínua 

experiência em ações de saneamento no país e atua com base em indicadores sanitários, 

epidemiológicos, ambientais e sociais. 
 

 A Funasa presta apoio técnico e/ou financeiro no combate, controle e redução da 

mortalidade infantil e da incidência de doenças de veiculação hídrica ou causadas pela falta de 

saneamento básico e ambiental.  

Os investimentos visam intervir no meio ambiente, na infra-estrutura dos municípios de até 50 

mil habitantes, prioritariamente, e nas condições de vida de populações vulneráveis. 

 A estreita relação entre as condições ambientais, os problemas sanitários e o perfil 

epidemiológico das doenças e agravos integra definitivamente as ações de saneamento da 
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Funasa ao Sistema Único de Saúde (SUS), visando à prevenção de doenças. 

 

 Nessa área, a Funasa está implementando o programa Saneamento para Promoção da 

Saúde, que tem por meta, em quatro anos, beneficiar 60% dos municípios brasileiros com, 

aproximadamente, 35 milhões de pessoas. 

 

 Entre as ações a serem desenvolvidas para a prevenção de doenças e controle de agravos 

estão à construção e ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 

além da implantação de melhorias sanitárias domiciliares. 

 

 A Funasa está, ainda, implantando, ampliando ou melhorando os sistemas de tratamento 

e destinação final de resíduos sólidos, principalmente em áreas de proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, efetivando a drenagem e o manejo ambiental em áreas endêmicas de malária e 

fazendo obras de engenharia em habitações visando ao controle da doença de Chagas. 

 

 Fazem parte das prioridades da Funasa a promoção, o apoio técnico e financeiro ao 

controle de qualidade da água para consumo humano; o estímulo e financiamento de projetos de 

pesquisa em engenharia de saúde pública e saneamento; e o apoio técnico a estados e municípios 

para a execução de projetos de saneamento, passando por estratégias de cooperação técnica. 

 

 

2.2 Estratégia de atuação frente às responsabilidades institucionais  
 

SERVIÇO DE RECURSOS HUAMNSOS: 

 

 Planejar coordenar e orientar as atividades inerentes à gestão de recursos humanos; 

 Supervisionar as atividades relativas à aplicação da legislação de pessoal sob sua 

administração; 

 Proceder estudos sobre lotação ideal de servidores; 

 Coordenar e acompanhar a execução das ações de promoção, prevenção e recuperação da 

saúde dos servidores; 

 Promover o funcionamento das Juntas e Perícia Médica; 

 Monitorar a realização do Programa de Controle Médico de Saúde Operacional; 

 Acompanhar e executar as atividades de pagamento de remuneração e vantagens dos 

servidores ativos, aposentados e pensionistas; 

 Elaborar cálculos de direitos e vantagens decorrentes da implantação e revisão de 

aposentadorias e pensões e outros que impliquem em alteração de remunerações; 

 Atualização cadastral, movimentação de pessoal e concessão de benefícios de ativos e 

inativos; 

 Atualizar documentação e assentamentos funcionais; 

 Controlar à concessão e revisão de aposentadoria e pensão; 

 Acompanhar e executar as atividades de avaliação de desempenho, de levantamento das 

necessidades de RH; 

 Elaborar e manter cadastro de qualificação do corpo funcional e de instrutores; 

 Elaborar e implementar programas e projetos de capacitação; 

 Propor a participação de servidores em atividades em atividades de treinamentos e 

eventos de capacitação e desenvolvimento de RH. 
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SERVIÇO DE CONVÊNIOS: 

 

 Planejar coordenar e orientar as atividades inerentes à celebração e habilitação de 

convênios; 

 Confecção de Termos Aditivos; 

 Instrução processual para liberação de parcelas de recursos financeiros de convênios 

(análises de pagamento); 

 Atendimento as considerações das análises da PGF; 

 Acompanhar e executar as atividades relativas a análises nas prestações de contas; 

 Atendimento as demandas e diligências de Órgão de Controle Interno e Externo; 

 Elaborar cálculos relativos a prestações de contas dos convênios; 

 

SERVIÇO DE SAÚDE AMBIENTAL: 

 

 Desenvolver ações articuladas com o estado e municípios, de controle da qualidade da 

água, em cidades com menos de 50 mil hab., quilombolas e assentamentos; 

 Capacitar técnicos e agente de saúde e saneamento que atuam na área de tratamento e 

manutenção de sistemas de abastecimento de água; 

 Realizar atividades de campo e laboratório de controle da qualidade da água para 

consumo humano; 

 Emitir laudos físico-químicos e biológicos da qualidade da água dos sistemas de 

abastecimento público, quilombolas e assentamentos rurais; 

 Capacitar equipes municipais para elaboração de Projetos de Educação em Saúde e 

Mobilização Social (PESMS) em convênios de saneamento ambiental; 

 Auxiliar a capacitação equipes locais para elaboração dos Planos municipais de 

Saneamento Básico; 

 Analisar e emitir pareceres técnicos referentes aos pleitos dos convênios de Planos 

Municipais de Saneamento Básico; 

 Realizar o acompanhamento e assessorar, através de visitas técnicas, para elaboração e 

desenvolvimento dos Planos Municipais de Saneamento Básico; 

 Promover ações articuladas com entidades governamentais e da sociedade civil, visando à 

saúde ambiental;  

 Apoiar ações de educação em saúde ambiental, articuladas com o estado, municípios, em 

comunidades quilombola, extrativistas, ribeirinhos e assentados; 

 Apoiar as ações de educação em saúde ambiental, do Programa Nacional de Saneamento 

Rural, (Homem/Ambiente/Saúde). 

 

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO: 

 

 Programar, consolidar e fornecer subsídios às atividades relacionadas à proposta 

orçamentária anual em articulação com as diversas áreas da Suest; 

 Executar e acompanhar as atividades de movimentação dos recursos orçamentários e 

financeiros; 

 Promover estudos de custos orçamentários e financeiros das ações desenvolvidas pela 

Suest; 

 Elaborar, mensalmente a programação financeira  

 Manter atualizado os registros orçamentários recebidos e os saldos dos empenhos 

emitidos; 

 Executar as atividades de registro de conformidade contábil diária; 
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 Proceder análise e execução dos registros contábeis dos fatos da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial; 

 Executar as atividades de apoio administrativo; 

 Controlar, orientar e fiscalizar a execução de atividades de limpeza, manutenção, 

vigilância, transporte, administração de material, patrimônio, obras e comunicação; 

 Proceder análise e acompanhamento dos processos licitatórios, dispensas e 

inexigibilidade de licitação; 

 Acompanhar a execução de contratos, acordos e ajustes da Suest; 

 Elaborar, minutas de contratos, aditivos e acordos, submetendo-os à apreciação do 

Superintendente; 

 Executar as atividades relacionadas ao recebimento, classificação, movimentação e 

expedição de correspondências e arquivos 

 Executar as atividades de controle de estoque físico e contábil dos materiais de consumo 

e insumos; 

 Executar os procedimentos relativos a compras de materiais e contratações de serviços; 

 Manter atualizado o Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF 

 Supervisionar e controlar a execução das atividades relativas a transporte e manutenção 

da frota de veículos; 

 Acompanhar e manter atualizado o cadastro de veículos, manutenção da frota em uso, 

registro e licenciamento, bem como acompanhar o consumo de combustíveis e 

lubrificantes; 

 Acompanhar perícias para apuração de responsabilidade decorrente de má utilização ou 

negligência por parte dos motoristas; 

 Executar as atividades de administração patrimonial; 

 Propor a alienação, cessão ou baixa de materiais permanentes; 

 Manter atualizados os dados dos acervos de bens móveis e imóveis, inclusive 

contabilmente; 

 Elaborar o inventário anual dos bens móveis e imóveis. 

 

 

DIVISÃO DE ENGENHARIA E SAÚDE PÚBLICA: 

 

 Acompanhar a elaboração de projetos técnicos de engenharia de saneamento básico; 

 Analisar projetos técnicos de engenharia destinados a área de saneamento básico, bem 

assim os relativos a obras nas edificações de uso da Funasa; 

 Analisar e emitir parecer técnico relativo a convênios; 

 Prestar cooperação técnica; 

 Acompanhar e fiscalizar processos de repasse de recursos da Funasa; 

 Acompanhar e avaliar as atividades de elaboração de projetos, enfocando custos e 

concepções técnicas; 

 Acompanhar a execução de convênios do PAC (Programa de Aceleração do 

crescimento); 

 Planejar, elaborar a execução de atividades administrativas, orçamentárias e financeiras. 
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2.3 Subações sob a responsabilidade da UJ  
 

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: 0122 Denominação: Serviços Urbanos de Água e Esgoto 

Tipo do Programa: Finalístico 

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

sanitário e resíduos sólidos, com vistas à universalização. 

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

urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski – 

Ministério das Cidades 

Responsável: Ruy Gomide Barreira – 

Funasa/MS 

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

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

Fonte: Sigplan 

Identificação da Ação  

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

Tipo de Ação: Atividade 

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

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

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

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

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

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

aparelhamento e implantação de unidades laboratoriais e outras instalações destinadas ao 

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

controle de qualidade da água em áreas indígenas. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Vilma Ramos Feitosa 

Unidade Executora: Departamento de Saúde Ambiental (DESAM) 

Fonte: Sigplan 
 

Identificação da subação 

Denominação: 26926 – Apoio ao controle da qualidade de água para consumo humano. 

Descrição da Meta Produto 

Unidad

e de 

Medida 

Exercício 2011 

Programa

do 

Realiza

do 

Realizado/ 

Programado % 

1 – Realizar visita de 

acompanhamento a 02 

termos de compromisso 

de construção de 

laboratório regional de 

controle de qualidade de 

água para consumo 

humano para consórcios 

de saneamento ambiental, 

relativos a exercícios 

anteriores. 

Visita 

técnica 

realizada 

Unidade 2 2 100% 
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2 – Analisar 02 convênios 

de repasse de recursos de 

exercícios anteriores. 

Análise 

técnica 

efetuada 

Unidade 

2 2 100% 

Fonte: Plano Operacional da Suest SC/2011 
 

Cumprimento das metas físicas: A meta física programada foi cumprida; 

Subações que apresentaram problemas de execução: Não teve; 

Subações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas: Evidenciação e 

justificativa das ações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas. 

 

Identificação do Programa de Governo 

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

Tipo do Programa: Finalístico 

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

e resíduos sólidos, com vistas à universalização. 

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

urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski – 

Ministério das Cidades 

Responsável: Ruy Gomide Barreira – 

Funasa/MS 

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

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

Fonte: Sigplan 

 

Identificação da Ação  

Denominação: 10GD - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Abastecimento de 

Água em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões 

Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE). 

Tipo de Ação: Projeto 

Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos com abastecimento público de 

água adequado visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos. 

Descrição: Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de abastecimento 

de água, contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, 

incluindo ligação 

domiciliar, rede de distribuição e estação de tratamento, e ações voltadas para a sustentabilidade 

dos mesmos. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Ricardo Frederico de Melo Arantes 

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

Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: 26943 – Implantação e melhoria de sistemas públicos de abastecimento de água 

em municípios de até 50.000 habitantes. 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programado 

% 

1 – Analisar 59 projetos de 

implantação e melhoria de 

sistemas públicos de 

Projeto 

analisado 
Unidade 59 61 103% 
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abastecimento de água, 

relativos a TC-PAC de 

exercícios anteriores. 

2 – Realizar 7 visitas de 

acompanhamento de obras 

de implantação e melhoria 

de sistemas públicos de 

abastecimento de água 

relativos a TC-PAC de 

exercícios anteriores. 

Visita 

realizada 
Unidade 7 4 57% 

3 – Realizar 6 visitas 

preliminares de 

implantação de melhoria 

de sistemas públicos de 

abastecimento de água 

relativos a TC-PAC de 

exercícios anteriores. 

Visita 

realizada 
Unidade 6 2 33% 

4 – Analisar 35 projetos  

de implantação e melhoria 

de sistemas públicos de 

abastecimento de água, 

relativos a convênios de 

exercícios anteriores  

Projeto 

analisado 
Unidade 35 52 148% 

5 – Realizar 15 visitas de 

acompanhamento de abras 

de implantação e melhoria 

de sistemas públicos de 

abastecimento de água, 

relativos convênios de 

exercícios anteriores. 

Visita 

realizada 
Unidade 15 12 80% 

6 – Realizar 2 visitas 

preliminares de 

implantação e melhoria de 

sistemas públicos de 

abastecimento de água, 

relativos a convênios de 

exercícios anteriores. 

Visita 

realizada 
Unidade 2 2 100% 

Fonte: Plano Operacional da Suest-SC/2011  

 

Cumprimento das metas físicas: As metas foram parcialmente cumpridas, frisando que o 

integral atendimento das metas não depende exclusivamente da Fundação, pois dependem 

também dos convenentes e compromitentes atenderem às pendências contidas nos pareceres 

técnicos para adequações do projeto de engenharia. 

Subações que apresentaram problemas de execução: As metas relativas às visitas 

preliminares e de acompanhamento de TC-PAC de exercícios anteriores, não foram cumpridas 

uma vez que os compromitentes não têm atendido integralmente às pendências contidas nos 

pareceres técnicos referentes aos projetos de engenharia. Outro fator determinante na execução 

das metas é o excesso de demandas e a priorização do Programa do PAC 2 com análises, 

reanálises de projetos e visitas técnicas para contratação de projetos, impossibilitando a 

realização da visita técnica preliminares. Quanto às visitas de acompanhamento, como não houve 

atendimento dos pareceres para aprovação dos Convênios e TC-PAC, as visitas de 

acompanhamento ficaram limitadas aos convênios aprovados em obras.   
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Subações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas: A meta que superou 

de forma mais significativa foi quanto às análises técnicas que de maneira geral ocorreu devido à 

necessidade dos projetos de passarem por mais análises técnicas do que o planejado, visando a 

adequação dos mesmos. 

 

Identificação do Programa de Governo 

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

Tipo do Programa: Finalístico 

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

e resíduos sólidos, com vistas à universalização. 

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

de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski – 

Ministério das Cidades 
Responsável: Ruy Gomide Barreira – Funasa/MS 

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

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

Fonte: Sigplan 

Identificação da Ação  

Denominação: 10GE - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário 

em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões 

Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE). 

Tipo de Ação: Projeto 

Finalidade: Dotar os domicílios e estabelecimentos coletivos de sistema público de coleta e 

tratamento de esgoto sanitário adequado visando à prevenção e o controle de doenças e agravos. 

Descrição: Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de esgotamento 

sanitário, contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, 

incluindo ligação domiciliar, rede coletora e estação de tratamento, e ações voltadas para a 

sustentabilidade dos mesmos. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Ricardo Frederico de Melo Arantes 

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

Fonte: Sigplan 
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Identificação da subação 

Denominação: 26976 – Implantação e melhoria de Sistemas de esgotamento sanitário. 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programa

do 

Realizad

o 

Realizado/ 

Programad

o % 

1 – Analisar 43 projetos de 

implantação de melhoria de 

sistemas públicos de 

esgotamento sanitário, 

relativos a convênios de 

exercícios anteriores. 

Projetos 

analisados 
Unidade 43 78 181% 

2 -  Realizar 11 visitas de 

acompanhamento de obras de 

implantação e melhoria de 

sistemas públicos de 

esgotamento sanitário relativos 

a convênios de exercícios 

anteriores. 

Visitas 

realizadas 
Unidade 11 11 100% 

3 - Realizar 8 visitas 

preliminares de implantação e 

melhoria de sistemas públicos 

de esgotamento santário 

relativos a convênios de 

exercícios anteriores. 

Visita 

realizada 
Unidade 8 0 0% 

4 – Analisar projetos de 

implantação e melhoria de 

sistemas públicos de 

esgotamento sanitário, 

relativos a TC-PAC de 

exercícios anteriores. 

Projetos 

analisados 
Unidade 33 38 115% 

5- Analisar 3 visitas de 

acompanhamento de obras de 

implantação e melhoria de 

sistemas públicos de 

esgotamento sanitário relativos 

a TC-PAC de exercícios 

anteriores. 

Visitas 

realizadas 
Unidade 3 4 133% 

6 – Realizar 6 visitas 

preliminares de implantação e 

melhoria de sistemas públicos 

de esgotamento sanitário 

relativos a TC-PAC de 

exercícios anterires. 

Visitas 

realizadas 
Unidade 6 0 0% 

     Fonte: Plano Operacional da Suest-SC/2011 

 

Cumprimento das metas físicas: As metas em sua maioria foram todas cumpridas, porém elas 

não dependem unicamente da Funasa para seu cumprimento integral, pois dependem também dos 

convenentes e compromitentes atenderem às pendências contidas nos pareceres técnicos para 

adequações do projeto básico. 

Subações que apresentaram problemas de execução: As metas relativas às visitas preliminares 
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de Convênios e de TC-PAC, não foram cumpridas uma vez que os compromitentes não tem 

atendido às pendências de projeto e também devido ao excesso de demandas e a priorização do 

PAC 2 com análises, reanálises de projetos e visitas técnicas para contratação de projetos, 

impossibilitando a realização da visita técnica preliminar. 

Subações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas: A meta que superou 

de forma mais significativa foi quanto às análises técnicas (Meta 1) que de maneira geral ocorreu 

devido às necessidades dos projetos passarem por mais análises técnicas do que o planejado. 
 

Identificação do Programa de Governo 

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

Tipo do Programa: Finalístico 

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

e resíduos sólidos, com vistas à universalização. 

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

urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski – 

Ministério das Cidades 

Responsável: Ruy Gomide Barreira – 

Funasa/MS 

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

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

  Fonte: Sigplan 

 

Identificação da Ação 

Denominação: 20AG - Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de 

até 50.000 Habitantes. 

Tipo de Ação: Atividade 

Finalidade: Promover e apoiar, técnica e financeiramente, o desenvolvimento e a transferência 

de tecnologias para o fortalecimento institucional dos modelos de gestão dos serviços públicos 

de saneamento ambiental de estados e municípios. 

Descrição: Promoção de intercâmbio com estados, municípios, entidades de ensino e pesquisa, 

associações e instituições públicas de saneamento, a partir do repasse de experiências e de 

recursos financeiros, visando ao desenvolvimento de novas tecnologias e de Programas de 

modelo de gestão para qualidade dos serviços de controle de perdas, de fomento à capacitação, 

de aquisição de equipamentos, de controle de qualidade da produção de água, de elaboração de 

plano diretor de saneamento, dentre outros. Esta ação busca a melhoria contínua do desempenho 

ambiental em um processo cíclico, em que os atores envolvidos revêem e avaliam, 

periodicamente, os sistemas de gestão em saneamento ambiental empregados, de modo a 

identificar oportunidades de melhorias. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Patricia Valeria Vaz Areal 

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

Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: 27895 – Apoio a Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de 

até 50.000 habitantes 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programa

do 

Realizad

o 

Realizado/ 

Programado 

% 

1 – Formalizar 14 Convênios Unidade 14 0 0% 
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convênios de cooperação 

técnica de apoio a 

gestão, com municípios. 

formalizados 

2 – Formalizar 02 

convênios de coperação 

técnica de apoio a gestão 

de consórcios públicos 

de saneamento 

ambiental. . 

Convênios 

formalizados 
Unidade 2 0 0% 

  Fonte: Plano Operacional da Suest SC/2011 

 

Cumprimento das metas físicas: As metas não foram cumpridas em função da minuta de 

convênio não ter sido aprovada em função de questionamentos da área jurídica, com parecer 

jurídico encaminhado ao Densp/Presi. 

Subações que apresentaram problemas de execução: O problema encontrado de definição do 

procedimento e legalidade da minuta do Termo de Cooperação Técnica não está na 

governabilidade desta Suest, e a questão se encontra encaminhada ao Densp/Presi. 

 

Identificação do Programa de Governo 

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

Tipo do Programa: Finalístico 

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

e resíduos sólidos, com vistas à universalização. 

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

urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski – 

Ministério das Cidades 

Responsável: Ruy Gomide Barreira – 

Funasa/MS 

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

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

  Fonte: Sigplan 

Identificação da Ação 

Denominação: 20AG - Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de 

até 50.000 Habitantes. 

Tipo de Ação: Atividade 

Finalidade: Promover e apoiar, técnica e financeiramente, o desenvolvimento e a transferência 

de tecnologias para o fortalecimento institucional dos modelos de gestão dos serviços públicos 

de saneamento ambiental de estados e municípios. 

Descrição: Promoção de intercâmbio com estados, municípios, entidades de ensino e pesquisa, 

associações e instituições públicas de saneamento, a partir do repasse de experiências e de 

recursos financeiros, visando ao desenvolvimento de novas tecnologias e de Programas de 

modelo de gestão para qualidade dos serviços de controle de perdas, de fomento à capacitação, 

de aquisição de equipamentos, de controle de qualidade da produção de água, de elaboração de 

plano diretor de saneamento, dentre outros. Esta ação busca a melhoria contínua do desempenho 

ambiental em um processo cíclico, em que os atores envolvidos revêem e avaliam, 

periodicamente, os sistemas de gestão em saneamento ambiental empregados, de modo a 

identificar oportunidades de melhorias. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Patricia Valeria Vaz Areal 

Denominação: 20AG - Apoio à Gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de 

até 50.000 Habitantes. 

Fonte: Sigplan 
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Identificação da subação 

Denominação: 42224 – Fomento à Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico -

PMSB 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programa

do 

Realizad

o 

Realizado/ 

Programado 

% 

1 – Acompanhar 10 

convênios de exercícios 

anteriores, por meio do 

Núcleo Inersetorial de 

Cooperação Técnica 

(NICT), na elaboração 

dos Planos Municipais 

de  Saneamento Básico 

(PMSB) 

Convênios 

acompanhado

s 

Unidade 10 10 100% 

  Fonte: Plano Operacional da Suest SC/2011 

Cumprimento das metas físicas: A meta foi atingida; 

 

Identificação do Programa de Governo 

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

Tipo do Programa: Finalístico 

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

e resíduos sólidos, com vistas à universalização. 

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

urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski – 

Ministério das Cidades 

Responsável: Ruy Gomide Barreira – 

Funasa/MS 

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

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

  Fonte: Sigplan 

 

Identificação da Ação 

Denominação: 2272 - Gestão e Administração do Programa 

Tipo de Ação: Atividade 

Finalidade: Constituir um centro de custos administrativos dos programas, agregando as 

despesas que não são passíveis de apropriação em ações finalísticas do próprio programa. 

Descrição: Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; manutenção e 

uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e conservação de 

imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da União; despesas com 

viagens e locomoção (aquisição de passagens, pagamento de diárias e afins); estudos que têm por 

objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de 

eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas, etc.; produção e edição de 

publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais 

atividades - meio necessárias à gestão e administração do programa. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Patrícia Valeria Vaz Areal 

Unidade Executora: Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) 
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Identificação da subação 

Denominação: Gestão e Administração do Programa. 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programa

do 

Realizad

o 

Realizado/ 

Programado 

% 

1-  Realizar 25 visitas 

local para definição de 

contratação de projeto. 

Visita técnica 

realizada 
Unidade 25 25 100% 

2 – Realizar entrevista 

com municípios pré-

selecionados para 

realização de obras. 

Entrevistas 

técnicas 

realizadas  

Unidade 146 146 100% 

3 – Realizar visitas 

técnicas preliminares de 

validação das 

informações prestadas na 

carta consulta. 

Visitas 

técnicas 

realizadas 

Unidade 53 57 107% 

  Fonte: Plano Operacional da Suest SC/2011 

 

Cumprimento das metas físicas: As metas foram cumpridas 

Subações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas: Foram necessários a 

realização de mais visitas na meta 3, em função das alterações de projetos apresentados pelo 

município. 

 

Identificação do Programa de Governo 

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

Tipo do Programa: Finalístico 

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

e resíduos sólidos, com vistas à universalização. 

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

urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski – 

Ministério das Cidades 

Responsável: Ruy Gomide Barreira – 

Funasa/MS 

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

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

  Fonte: Sigplan 

 

Identificação da Ação  

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

Controle de Agravos 

Tipo de Ação: Projeto 

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

visando à prevenção e controle de doenças e agravos. 

Descrição: Melhorias Sanitárias Domiciliares são intervenções promovidas, prioritariamente, nos 

domicílios e eventualmente intervenções coletivas de pequeno porte. Incluem a construção de 

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

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

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

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

séptico, etc. Pode também fomentar a implantação de oficina municipal de saneamento. 
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Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: José Antônio da Motta Ribeiro 

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

Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: 26936- Implantação de Melhoria Sanitária Domiciliares para prevenção de 

agravos. 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 

Realizado

/ 

Programa

do % 

1 – Analisar projetos de 

melhoria sanitária 

domiciliar, referente a TC-

PAC 1. 

Projeto 

analisado 
Unidade 13 30 230% 

2 – Realizar visita técnica 

preliminar de melhoria 

sanitária domiciliar, 

referente ao TC-PAC 1. 

Visita 

realizada 
Unidade 3 2 67% 

3 – Realizar visita técnica 

de acompanhamento de 

melhoria sanitária 

domiciliar, referente TC-

PAC 1. 

Visita 

realizada 
Unidade 8 5 62,5% 

4 – Realizar visita técnica 

final de melhoria sanitária 

domiciliar, referente a TC-

PAC 1. 

Visita 

realizada 
Unidade 1 1 100% 

5 – Realizar visita técnica 

preliminar de melhoria 

sanitário domiciliar, 

referente a convênios de 

exercícios anteriores. 

Visita 

realizada 
Unidade 2 1 50% 

6 – Realizar visita técnica 

de acompanhamento de 

melhoria sanitário 

domiciliar, referente a 

convênios de exercícios 

anteriores. 

Visita 

realizada 
Unidade 10 10 100% 

7 – Realizar visita técnica 

final de melhoria sanitária 

domiciliar, referente a 

convênios de exercícios 

anteriores. 

Visita 

realizada 
Unidade 4 4 100% 

8 – Analisar projetos de 

melhoria sanitária 

domiciliar, referente 

convênios de exercícios 

anteriores. 

Projeto 

analisado 
Unidade 23 39 170% 

 

 Fonte: Plano Operacional da Suest-SC/2011 
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Cumprimento das metas físicas: 

Meta 1 e 8 – O não cumprimento das metas 2 e 5 incide num maior número de análises técnicas de 

projeto aumentando o resultado das metas 1 e 8. 

Meta 2 e 5 – O cumprimento dessa meta dependia do município atender as pendências observadas 

na análise técnica do projeto.   

Meta 3 - Apesar do recurso liberado para as obras de MSD, 3 municípios não licitaram a obra, 

inviabilizando o cumprimento da meta.   

Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 1287  Denominação: Saneamento Rural 

Tipo do Programa: Finalístico 

Objetivo Geral: Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle 

dos determinantes e condicionantes de saúde da população. 

Objetivos Específicos: Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento 

ambiental em áreas rurais. 

Gerente: Gilson de Carvalho Queiroz Filho Responsável: Ruy Gomide Barreira 

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

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

indígena e outros povos da floresta. 

Fonte: Sigplan 

Identificação da Ação  

Denominação: 7656 - Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em 

Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em 

Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos. 

Tipo de Ação: Projeto 

Finalidade: Propiciar resolutibilidade, em áreas de interesse especial (assentamentos, 

remanescentes de quilombos e áreas extrativistas) para problemas de saneamento, 

prioritariamente o abastecimento público de água, o esgotamento sanitário e as melhorias 

sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, bem como a implantação de oficina 

municipal de saneamento, visando à prevenção e ao controle de doenças e agravos. 

Descrição: Fomento e financiamento a implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de 

sistemas públicos de abastecimento de água e de sistemas públicos de esgotamento sanitário, 

contemplando a elaboração de planos diretores e projetos, a realização de obras, incluindo 

ligação domiciliar, rede coletora de esgoto, rede de distribuição de água e estação de tratamento, 

ações voltadas para a sustentabilidade dos mesmos, bem como a implantação de melhorias 

sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, assim como a implantação de oficina 

municipal de saneamento, compreendendo desde a elaboração do projeto até a sua operação 

plena. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional da Saúde 

Coordenador da Ação: Jose Antonio da Motta Ribeiro 

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

Fonte: Sigplan 
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Identificação da subação 

Denominação: 26939 – Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em 

Áreas Rurais, em Áreas Especiais. 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 

Realizad

o/ 

Progra

mado % 

1 – Realizar visitas de 

diagnóstico para estudo de 

definição de mananciais em 

comunidades a terem 

projetos contratados. 

Diagnóstico 

realizado 
Unidade 10 10 100% 

2 – Contratar estudos 

geofísico nos municípios 

para locação de poços a 

serem perfurados nas 

comunidades rurais a terem 

projetos contratados. 

Estudo 

realizado 
Unidade 4 0 0% 

3 – Contratar teste de 

produção em poços 

existentes nas comunidades 

rurais a terem projetos 

contratados 

Teste 

realizado 
Unidade 4 0 0% 

4 – Contratar projetos de 

SAA para comunidades, 

assentamentos e 

quilombolas a serem 

beneficiadas no PAC1. 

Projeto 

contratado 
Unidade 10 0 0% 

5 – Analisar projeto de 

saneamento rural, referente 

à TC firmado em exercícios 

anteriores (PAC 1). 

Análise 

realizada 
Unidade 12 6 50% 

6 – Realizar visita 

preliminar em projeto de 

saneamento rural referente 

a TC firmado em exercícios 

anteriores (PAC1). 

Visita 

realizada 
Unidade 5 0 0% 

 

    Fonte: Plano Operacional da Suest-SC/2011 

 

Cumprimento das metas físicas: As metas: 2, 3 e 4, não foram cumpridas devido a 

priorização das demandas do PAC 2, não restando tempo hábil para preparação dos termos de 

referência para contratação. As análises técnicas não foram realizadas uma vez que os 

compromitentes não apresentaram os projetos para análise. As visitas preliminares deveriam 

ser realizadas após a análise e aceitação dos projetos, o que não ocorreu. 

Subações que apresentaram problemas de execução: Os problemas de execução ocorreram 

devido a priorização das ações do PAC 2, impossibilitando a execução das atividades 

programadas para esta ação. 

Subações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas: Não houveram 

metas superadas.  
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 Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 8007 Denominação: Resíduos Sólidos Urbanos 

Tipo do Programa: Finalístico 

Objetivo Geral: Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável 

nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais. 

Objetivos Específicos: Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo 

de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na 

reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores 

Gerente: Silvano Silvério da Costa - 

Ministério do Meio Ambiente 
Responsável: Ruy Gomide Barreira- Funasa/MS 

Público Alvo: População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de 

fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes 

centros e de regiões metropolitanas. 

Fonte: Sigplan 

Identificação da Ação  

Denominação: 10GG - Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos 

Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou 

Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE). 

Tipo de Ação: Projeto 

Finalidade: Apoiar, técnica e financeiramente, os estados e municípios na implantação, 

ampliação ou melhoria dos sistemas de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos 

para prevenção e controle de agravos nas áreas mais carentes do país e com população inferior a 

50.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos de incidência da dengue. 

Descrição: A ação de implantação e ampliação dos sistemas de limpeza pública, 

acondicionamento, coleta, disposição final e tratamento de resíduos sólidos urbanos contempla 

intervenções que visam contribuir para a universalização dos serviços de coleta, limpeza pública, 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos nas áreas mais carentes do país e com 

população inferior a 30.000 habitantes, preferencialmente, nos municípios acometidos de 

incidência da dengue, e será implementada por intermédio das modalidades relacionadas a 

seguir: a) acondicionamento, coleta e transporte; implantação de sistema de coleta convencional 

e/ou seletiva, incluindo a aquisição de veículos, material e equipamentos para  acondicionamento 

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

LEV instalados em logradouros públicos); b) unidades de disposição final - aterros sanitários ou 

de rejeitos. É passível de apoio financeiro toda a infra-estrutura para implantar aterros sanitários, 

incluindo: acesso; proteção adequada da área (cercamento e barreira vegetal); edificações de 

controle e apoio (balança, escritório, oficina de reparos, etc.), drenagem pluvial de chorume e de 

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

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

estrutura de implantação de unidades de tratamento de resíduos, bem como galpão para 

separação de resíduos destinados a catadores, incluindo obras civis, materiais e equipamentos; 

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

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

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: José Antônio da Motta Ribeiro 

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

Fonte: Sigplan 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Identificação da subação 

Denominação: 26956 – Sistema Público de Manejo de Resíduo Sólidos. 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programa

do % 

1 – Analisar projetos de 

sistemas públicos de 

manejo de resíduos 

sólidos de convênios de 

exercícios anteriores. 

Projeto 

analisado 
Unidade 29 58 200% 

2 – Realizar visitas 

preliminares de projetos 

de sistemas públicos de 

manejo de resíduos 

sólidos de convênios de 

exercícios anteriores. 

Visita 

técnica 

preliminar 

realizada 

Unidade 4 2 50% 

3 – Realizar visita de 

acompanhamento de 

projeto de sistema 

público de manejo de 

resíduo sólido de 

convênios de exercícios 

anteriores.  

Visita 

acompanha

mento 

realizada 

Unidade 16 4 25% 

 

   Fonte: Plano Operacional da Suest-SC/2011 

Cumprimento das metas físicas: O cumprimento das metas não dependem unicamente da 

Funasa para seu cumprimento integral, pois dependem também dos convenentes e 

compromitentes atenderem às pendências contidas nos pareceres técnicos para adequações do 

projeto básico, a viabilidade técnica de aprovação para a realização de visita preliminar e 

início das obras para a realização de visita de acompanhamento.. 

Subações que apresentaram problemas de execução: As metas relativas às visitas 

preliminares de Convênios e de TC-PAC, não foram cumpridas uma vez que os 

compromitentes não tem atendido às pendências de projeto e também devido ao excesso de 

demandas e a priorização do PAC 2 com análises, reanálises de projetos e visitas técnicas para 

contratação de projetos, impossibilitando a realização da visita técnica preliminar, bem como 

das visitas de acompanhamento. 

Subações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas: A meta que 

superou de forma mais significativa foi quanto às análises técnicas (Meta 1) que de maneira 

geral ocorreu devido às necessidades dos projetos passarem por mais análises técnicas do que 

o planejado. 

 

 Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 8007 Denominação: Resíduos Sólidos Urbanos 

Tipo do Programa: Finalístico 

Objetivo Geral: Promover e difundir a gestão ambiental, a produção e o consumo sustentável 

nos ambientes urbanos e rurais e nos territórios dos povos e comunidades tradicionais. 

Objetivos Específicos: Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo 

de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na 

reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores 

Gerente: Silvano Silvério da Costa - Responsável: Ruy Gomide Barreira- Funasa/MS 
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Ministério do Meio Ambiente 

Público Alvo: População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de 

fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes 

centros e de regiões metropolitanas. 

Fonte: Sigplan 

Identificação da Ação  

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

Tipo de Ação: Atividade 

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

acompanhados do desenvolvimento de atividades educativas, informativas e de comunicação, 

visando à mobilização dos catadores para a prevenção e controle de doenças e agravos, 

ocasionados pelas condições de trabalho a que estes estão submetidos. 

Descrição: A ação de Apoio à Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais 

contempla intervenções que visam contribuir para a universalização dos serviços de coleta, 

limpeza pública, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos nas áreas mais carentes do 

país e será implementada por intermédio das modalidades abaixo relacionadas: a) Implantação, 

ampliação ou melhoria de Unidades Básicas de Materiais Recicláveis, assistência técnica, 

aquisição de máquinas, equipamentos e insumos e desenvolvimento institucional; b) 

Assessoramento técnico aos representantes de empresas públicas, fundações ou organizações não 

governamentais na elaboração, execução, acompanhamento e supervisão de projetos, programas 

e atividades educativas de caráter permanente. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: José Antônio da Motta Ribeiro 

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

Fonte: Sigplan 

Identificação da subação 

Denominação: Implantação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Material. 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programa

do % 

1 – Analisar projetos 

referente ao TC PAC 1 

de coleta e reciclagem de 

materiais, relativos a 

exercícios anteriores. 

Projeto 

analisado 
Unidade 11 17 155% 

2 – Realizar visita 

preliminares de projetos 

referentes ao TC PAC 1 

de coleta e reciclagem de 

materiais, relativos a 

exercícios anteriores. 

Visita 

técnica 

preliminar 

realizada 

Unidade 4 4 100% 

3 – Realizar visitas de 

acompanhamento de 

projetos, referente ao TC 

PAC 1 de coleta e 

reciclagem de materiais, 

relativos a exercícios 

anteriores. 

Visita 

acompanha

mento 

realizada 

Unidade 2 0 0% 

 

   Fonte: Plano Operacional da Suest-SC/2011 
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Cumprimento das metas físicas: Não foi cumprida a meta 3 em função das obras não terem 

sido iniciadas; 

Subações que apresentaram problemas de execução: As visitas de acompanhamento não 

puderam ser realizadas, pois os municípios iniciaram as obras recentemente. 

Subações que superaram de forma significativa as metas estabelecidas: As análises 

técnica superaram as previstas em função das re-análises técnicas 

 

Identificação do Programa de Governo 

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

Tipo do Programa: Finalístico 

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

sanitário e resíduos sólidos, com vistas à universalização. 

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

urbanos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Gerente: Leodegar da Cunha Tiscoski – 

Ministério das Cidades 

Responsável: Ruy Gomide Barreira – 

Funasa/MS 

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

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

Fonte: Sigplan 

Identificação da Ação  

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

Tipo de Ação: Atividade 

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

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

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

inadequação de ações de saneamento ambiental. 

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

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

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

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

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

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

forma harmoniosa e sustentável nas comunidades, garantindo a inclusão social por intermédio 

do acesso das populações vulneráveis aos serviços a que têm direito e colaborando para a 

adequada e transparente aplicação dos recursos públicos nessa área, inclusive estimulando a 

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

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

assessoramento técnico qualificado, por intermédio das ações discriminadas a seguir: atuação 

junto aos gestores e técnicos em todos os níveis visando sensibilizá-los para a importância do 

desenvolvimento de atividades permanentes de Comunicação e Educação em Saúde; apoio 

técnico aos profissionais que atuam nas diversas instâncias de governo, representantes de 

ONGs para a elaboração, execução, acompanhamento e supervisão de projetos, programas e 

atividades educativas de caráter permanente; ampliação do Programa de Educação em Saúde e 

Mobilização Social (PESMS), financiada por recursos de convênio, para que se torne 

gerador/estimulador de outros projetos de alcance social; incentivo à integração das ações 

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

visando estimular a participação, controle e inclusão sociais, geração de emprego e renda; 

fomento à organização de estruturas e equipes locais para o desenvolvimento de ações 

permanentes de Educação em Saúde; incremento ao apoio logístico e de recursos humanos às 

Assessorias de Comunicação e Educação em Saúde (ASCOM) das Coordenações Regionais da 
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Funasa, por intermédio da aquisição de equipamentos e insumos, pagamento de diárias e 

passagens, prestação de serviços de terceiros por pessoas física e jurídica visando o 

cumprimento das ações propostas. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Onivaldo Ferreira Coutinho 

Unidade Executora: Departamento de Saúde Ambiental (Desam) 

Fonte: Sigplan 
 

Identificação da subação 

Denominação: 26937 – Fomento à Educação em Saúde voltada para Saneamento Ambiental. 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2010 

Programado 
Realizad

o 

Realizado/ 

Programado 

% 

1. Apoiar os Municípios 

conveniados com a 

Funasa, para 

implantação, 

implementação e 

supervisão das ações de 

Educação em Saúde e 

Mobilização Social nos 

projetos de saneamentos 

(recursos programação e 

PAC). 

Municípios 

apoiados 
Unidade 30 54 180% 

2. Apoiar tecnicamente, 

por meio dos Núcleos 

Intersetoriais de 

Cooperação Técnica 

(NICT), os municípios na 

elaboração dos Planos 

Municipais de 

Saneamento Básico 

(PMSB) 

Municípios 

apoiados 
Unidade 10 6 100% 

Fonte: Plano Operacional da Suest-SC/2011 

Obs.: Apesar de ter apenas 06 municípios entendemos que a meta foi 100%. A meta foi 
estipulada sobre o número total de convênio os de PMS, mas 04 municípios desistiram dos 
convênios, sendo assim todos o que necessitaram apoio para elaboração de PMSB foram 
atendidos. 

Cumprimento das metas físicas: No decorrer do ano de 2011, apesar do reduzido número de 

profissionais que compõe a Equipe de Educação e Saúde desta Superintendência a meta física 

programada foi alcançada. Porem cabe explicar a metodologia utilizada para informar o 

cumprimento da meta. No ano de 2011, A Seção de Educação em Saúde contava com apenas 04 

técnicos em seus quadros e tinha sob sua demanda 231 processos aguardando algum tipo de 

procedimento. Frente a este quadro a equipe priorizou os procedimentos que poderiam ser 

realizados sem a necessidade de visitas técnicas aos municípios. Atuando principalmente através 

de emissão de 95 pareceres técnicos e de reuniões com representante dos municípios na sede da 

Superintendência esta Seção conseguiu apoiar a implantação ou o desenvolvimento de Projetos 

de Educação em saúde e Mobilização Social em 54, municípios, superando assim a meta  

programada.  

Subações que apresentaram problemas de execução: Devido a decisão de acompanhar   

prioritariamente processos que não demandassem viagens técnicas para supervisão ou orientação 
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a projetos de educação em saúde este tipo de apoio ficou prejudicado. Em 2011, apenas 03 

municípios receberam supervisões técnicas. Os demais municípios tiveram seus projetos 

acompanhados através do envio de relatórios a esta Seção.  

 

Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 1287  Denominação: Saneamento Rural 

Tipo do Programa: Finalístico 

Objetivo Geral: Promover e participar da adoção de medidas voltadas à prevenção e ao controle 

dos determinantes e condicionantes de saúde da população. 

Objetivos Específicos: Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento 

ambiental em áreas rurais. 

Gerente: Gilson de Carvalho Queiroz Filho Responsável: Ruy Gomide Barreira 

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

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

indígena e outros povos da floresta. 

Fonte: Sigplan 

Identificação da Ação  

Denominação: 4641 - Publicidade de Utilidade Pública 

Tipo de Ação: Atividade 

Finalidade: Propiciar o atendimento ao princípio constitucional da publicidade, mediante ações 

que visam informar, esclarecer, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento 

da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais, com o fim de 

melhorar a sua qualidade de vida. 

Descrição: A ação se desenvolverá por meio de divulgação de conteúdos vinculados a objetivos 

sociais de interesse público, que assuma caráter educativo, informativo, de mobilização ou de 

orientação social, ou ainda que contenha uma orientação à população que a habilite ao usufruto de 

bens ou serviços públicos e que expresse, com objetividade e clareza, mediante a utilização de 

linguagem de fácil entendimento para o cidadão. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Geraldo Melo Corrêa 

Unidade Executora: Coordenação de Comunicação Social (COESC) 

Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: 26920 – Divulgação permanente da imagem institucional Funasa nas ações de 

Saneamento e Saúde Indígena. 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2010 

Programad

o 

Realizad

o 

Realizado/ 

Programado % 

1 . Divulgar as ações, 

institucionais da Funasa – 

elaborar pauta, releases, 

briefings e matérias 

jornalísticas para o site. 

Matéria 

divulgada 
Unidade 20 33 165% 

2. Realização de eventos 

para divulgação 

institucional e 

inaugurações, visitas do 

presidente e obras no 

âmbito da Suest/SC 

Evento 

realizado 
Unidade 3 3 100% 

Fonte: Plano Operacional da Suest-SC/2011 
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Cumprimento das metas físicas: A meta 1 superou a expectativa, isso se deve ao fato de que 

em 2011, a Superintendência concluiu obras relevantes que mereceram destaque tanto no site da 

Funasa quanto na mídia em geral. Cabe ressaltar que a extinção da Assessoria de comunicação 

ASCOM, do organograma da Funasa trouxe prejuízo a divulgação da imagem da instituição, 

visto que as ações executadas formalmente pela a ASCOM passam a ser desenvolvidas de 

maneira informal pela a pelo Serviço de Saúde Ambiental - SESAM.   

 

Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 0750 Denominação: Apoio Administrativo 

Tipo do Programa: Apoio às Políticas e Áreas Especiais 

Objetivo Geral: Não definido 

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

implementação e gestão de seus programas finalísticos 

Gerente: Não se aplica Responsável: Marcos Roberto Muffareg - Funasa/MS 

Público Alvo: Governo 

Fonte: Sigplan 

Identificação da Ação  

Denominação: 2000 - Administração da Unidade 

Tipo de Ação: Atividade 

Finalidade: Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias 

constantes dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de 

apropriação em programas ou ações finalísticas. 

Descrição: A atividade padronizada Administração da Unidade substitui as antigas atividades 

2000 - Manutenção de Serviços Administrativos, 2001 - Manutenção de Serviços de Transportes 

e 2002 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis. Nesse sentido se constitui na agregação de 

despesas de natureza administrativa que não puderem ser apropriadas em ações finalísticas, nem 

a um programa finalístico.  Essas despesas, quando claramente associadas a determinada ação 

finalística, devem ser apropriadas nesta ação; quando não puderem ser apropriadas a uma ação 

finalística, mas puderem ser apropriadas a um programa finalístico, devem ser apropriadas na 

ação Gestão e Administração do Programa (GAP, 2272); quando não puderem ser apropriadas 

nem a um programa nem a uma ação finalística, devem ser apropriadas na ação Administração 

da Unidade (2000). Essas despesas compreendem: serviços administrativos; pessoal ativo; 

manutenção e uso de frota veicular, própria ou de terceiros por órgãos da União; manutenção e 

conservação de imóveis próprios da União, cedidos ou alugados, utilizados pelos órgãos da 

União; tecnologia da informação, sob a ótica meio, incluindo o apoio ao desenvolvimento de 

serviços técnicos e administrativos; despesas com viagens e locomoção (aquisição de passagens, 

pagamento de diárias e afins); sistemas de informações gerenciais internos; estudos que têm por 

objetivo elaborar, aprimorar ou dar subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de 

eventos para discussão, formulação e divulgação de políticas etc.; produção e edição de 

publicações para divulgação e disseminação de informações sobre políticas públicas e demais 

atividades - meio necessárias à gestão e administração da unidade. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Valteir Lopes Pereira 

Unidade Executora: Departamento de Administração (DEADM) 

Fonte: Sigplan  
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Identificação da subação 

Denominação: Melhoria do ambiente de trabalho – Laudo de Avaliação Ambiental 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 

Realizado/ 

Programa

do % 

1 – Realizar 100% da 

reforma do telhado, 

calçada e ligação com a 

rede de esgoto na Sede 

Proposta 

elaborada 
% 100% 0% 0% 

 

Fonte: Plano Operacional da Suest-SC/2011 

 

Cumprimento das metas físicas: Não. 

Subações que apresentaram problemas de execução: A meta não foi cumprida, tendo em vista 

a falta de dotação orçamentária. A Suest/SC através do memorando 185/Gab/Funasa datado de 

21/07/2011 solicitou orçamento para execução do mesmo, não obtendo êxito. 

 

Identificação do Programa de Governo 

Código no PPA: 0750 Denominação: Apoio Administrativo 

Tipo do Programa: Apoio às Políticas e Áreas Especiais 

Objetivo Geral: Não definido 

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

implementação e gestão de seus programas finalísticos 

Gerente: Não se aplica Responsável: Marcos Roberto Muffareg - Funasa/MS 

Público Alvo: Governo 

Fonte: Sigplan 

Identificação da Ação  

Denominação: 20CW - Assistência Médica aos Servidores, Empregados – Exames Periódicos.  

Tipo de Ação: Atividade 

Finalidade: Proporcionar aos servidores, empregados, condições para manutenção da saúde física 

e mental. 

Descrição: Concessão do benefício de exames periódicos aos servidores ativos, descentralizados, 

empregados públicos, nomeados em cargo de comissão e contratados temporários, 

exclusivamente para a manutenção da saúde física e mental, contratação de serviços médicos-

clínicas sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou 

entidade. 

Unidade responsável pelas decisões estratégicas: Fundação Nacional de Saúde 

Coordenador da Ação: Carlos Luiz Barroso Júnior - Funasa 

Unidade Executora: Departamento de Administração (DEADM) 

Fonte: Sigplan 
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Identificação da subação 

Denominação: 41243 - Assistência Médica aos Servidores, Empregados – Exames Periódicos. 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2011 

Programado Realizado 

Realizad

o/ 

Program

ado % 

Realizar Exames periódicos 

em 100% servidores ativos,  

cedidos ao SUS e 

nomeados em cargo de 

comissão da 

Superintendência/SC. 

Exames 

realizados 
% 100% 45% 51,76% 

 

Fonte: Plano Operacional da Suest-SC/2011 

Analise Critica: 

         Foram programados para realização dos exames médicos para todos os servidores ativos; 

contratados temporários; empregados públicos; cedidos aos SUS e nomeados para cargos 

comissionados. Porém o Sistema SIAPENET gerenciado pelo Ministério do Planejamento, não 

permitiu a convocação pela Funasa pelo Módulo ORGÂO, dos empregados públicos anistiados 

do Ministério dos Transportes que estão prestando serviço à Funasa e dos contratados 

temporários, somando um total de 27 exames, por não terem cadastro no SIAPECAD, sistema 

integrado e gerador de dados para o Siapenet. Houve ainda 4 recusas, exonerações a pedido de 

servidores. Portanto dos 85 (oitenta e cinco) exames programados, 48 ( quarenta e oito ) 

servidores foram convocados e 44 (quarenta e quatro) finalizaram seus exames médicos 

periódicos.      

 

Identificação do Programa de Governo 

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

Tipo do Programa: Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais 

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

aperfeiçoar a capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à população 

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

avaliação e controle dos programas na área da saúde. 

Gerente: Márcia Aparecida do Amaral – 

Ministério da Saúde 

Responsável: Arionaldo Bomfim Rosendo – 

Ministério da Saúde 

Público Alvo: Governo 

Fonte: Sigplan 

 

Identificação da Ação  

Denominação: 

 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 
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Coordenador da Ação: Joselias Ribeiro da Silva 

Unidade Executora: Departamento de Administração (DEADM) 

Fonte: Sigplan 

 

Identificação da subação 

Denominação: 26940 – Participação de servidores públicos federais em eventos de 

capacitação. 

Descrição da Meta Produto 

Unidade 

de 

Medida 

Exercício 2010 

Programado Realizado 

Realizad

o/ 

Program

ado % 

1 – Promover a 

qualificação de 36% dos 

servidores lotados na 

Suest/SC, através de 

participação de eventos 

de capacitação 

Servidores 

capacitados 
% 36 49 288% 

2 – Promover a 

participação de 17% dos 

servidores da Suest/SC, 

nos eventos interno de 

capacitação oferecido 

pela Secap. 

Servidores 

capacitados 

 

% 34 38 475 % 

 

 Fonte: Plano Operacional da Suest-SC/2011 

 

Analise Critica: 

         

             Apesar dos problemas enfrentados  como a não adequação do recursos financeiros ao teto 

orçamentário na Superintendência; a priorização das demandas com os processos de saneamento, 

para análise jurídica e seus pareceres, interferiram bastante no cumprimento dos prazos de 

tramitação dos processos de capacitação e de compra de serviços, impedindo assim a participação 

de servidores em eventos externos de capacitação.  
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2.3.2  Resumo da Execução Física das subações realizadas pela UJ 

Quadro A.2.2 – Resumo Execução Física das subações  

Função Subfunção Programa Ação Tipo Prioridade Subação Descrição da Meta Produto 
Un. 

medida 

Execução Física Execução Financeira 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 

Meta 

Prevista 

Meta 

Realizada 

SANEAMENTO AMBIENTAL 

10 512 0122 20AG A 3 

27895 – 

Apoio a 

Gestão dos 

Sistemas de 

Saneamento 

Básico em 

Municípios de 

até 50.000 

habitantes 

1 – Formalizar 14 

convênios de 

cooperação técnica 

de apoio a gestão, 

com municípios. 

Convênios 

formalizados 
Unidade 14 0 

A UJ não faz 
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 – Formalizar 02 

convênios de 

cooperação técnica 

de apoio a gestão de 

consórcios públicos 

de saneamento 

ambiental. . 

Convênios 

formalizados 
Unidade 2 0 

10 512 0122 20AG A 3 

42224 -

Fomento à 

elaboração de 

planos 

municipais de 

saneamento 

básico - 

PMSB 

1 – Acompanhar 10 

convênios de 

exercícios 

anteriores, por meio 

do Núcleo 

Inersetorial de 

Cooperação Técnica 

(NICT), na 

elaboração dos 

Planos Municipais 

de  Saneamento 

Básico (PMSB) 

Convênios 

acompanhados 
Unidade 10 10 

10 122 0122 2272 A 4 

Gestão e 

Administração 

do Programa 

1-  Realizar 25 

visitas local para 

definição de 

contratação de 

projeto. 

Visita técnica 

realizada 
Unidade 25 25 
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2 – Realizar 

entrevista com 

municípios pré-

selecionados para 

realização de obras. 

Entrevistas 

técnicas 

realizadas  

Unidade 146 146 

3 – Realizar visitas 

técnicas 

preliminares de 

validação das 

informações 

prestadas na carta 

consulta. 

Visitas técnicas 

realizadas 
Unidade 53 57 

10 512 0122 10GD P 1 

26943 – 

Implantação e 

melhoria de 

sistemas 

públicos de 

abastecimento 

de água em 

municípios de 

até 50.000 

habitantes. 

1 – Analisar 59 

projetos de 

implantação e 

melhoria de 

sistemas públicos de 

abastecimento de 

água, relativos a 

TC-PAC de 

exercícios 

anteriores. 

Projetos 

analisados 
Unidade 59 61 

2 – Realizar 7 

visitas de 

acompanhamento de 

obras de 

implantação e 

melhoria de 

sistemas públicos de 

abastecimento de 

água relativos a TC-

PAC de exercícios 

anteriores. 

Visitas realizadas Unidade 7 4 

3 – Realizar 6 

visitas preliminares 

de implantação de 

Visitas realizadas Unidade 6 2 
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melhoria de 

sistemas públicos de 

abastecimento de 

água relativos a TC-

PAC de exercícios 

anteriores. 

4 – Analisar 35 

projetos  de 

implantação e 

melhoria de 

sistemas públicos de 

abastecimento de 

água, relativos a 

convênios de 

exercícios anteriores  

Projetos 

analisados 
Unidade 35 52 

5 – Realizar 15 

visitas de 

acompanhamento de 

abras de 

implantação e 

melhoria de 

sistemas públicos de 

abastecimento de 

água, relativos 

convênios de 

exercícios 

anteriores. 

Visitas realizadas Unidade 15 12 

6 – Realizar 2 

visitas preliminares 

de implantação e 

melhoria de 

sistemas públicos de 

abastecimento de 

água, relativos a 

convênios de 

exercícios 

Visitas realizadas Unidade 2 2 
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anteriores. 

10 512 0122 10GE P 1 

26976 – 

Implantação e 

melhoria de 

sistemas 

públicos de 

esgotamento 

sanitário. 

1 – Analisar 43 

projetos de 

implantação de 

melhoria de 

sistemas públicos de 

esgotamento 

sanitário, relativos a 

convênios de 

exercícios 

anteriores. 

Projetos 

analisados 
Unidade 43 78 

2 - Realizar 11 

visitas de 

acompanhamento de 

obras de 

implantação e 

melhoria de 

sistemas públicos de 

esgotamento 

sanitário relativos a 

convênios de 

exercícios 

anteriores. 

Visitas realizadas Unidade 11 11 

3 - Realizar 8 visitas 

preliminares de 

implantação e 

melhoria de 

sistemas públicos de 

esgotamento 

sanitário relativos a 

convênios de 

exercícios 

anteriores. 

Visita realizada Unidade 8 0 

4 – Analisar 

projetos de 

implantação e 

Projetos 

analisados 
Unidade 33 38 



37 

 

melhoria de 

sistemas públicos de 

esgotamento 

sanitário, relativos a 

TC-PAC de 

exercícios 

anteriores. 

5- Analisar 3 visitas 

de acompanhamento 

de obras de 

implantação e 

melhoria de 

sistemas públicos de 

esgotamento 

sanitário relativos a 

TC-PAC de 

exercícios 

anteriores. 

Visitas realizadas Unidade 3 4 

6 – Realizar 6 

visitas preliminares 

de implantação e 

melhoria de 

sistemas públicos de 

esgotamento 

sanitário relativos a 

TC-PAC de 

exercícios anteriores 

Visitas realizadas Unidade 6 0 

10 512 0122 7652 P 1 

26936 – 

Implantação 

de melhorias 

sanitários 

domiciliares 

para 

prevenção e 

controle de 

agravos 

1 – Analisar 

projetos de melhoria 

sanitária domiciliar, 

referente a TC-PAC 

1. 

Projeto analisado Unidade 13 30 

2 – Realizar visita 

técnica preliminar 

de melhoria 

sanitária domiciliar, 

Visita realizada Unidade 3 2 
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referente ao TC-

PAC 1. 

3 – Realizar visita 

técnica de 

acompanhamento de 

melhoria sanitária 

domiciliar, referente 

TC-PAC 1. 

Visita realizada Unidade 8 5 

4 – Realizar visita 

técnica final de 

melhoria sanitária 

domiciliar, referente 

a TC-PAC 1. 

Visita realizada Unidade 1 1 

5 – Realizar visita 

técnica preliminar 

de melhoria 

sanitário domiciliar, 

referente a 

convênios de 

exercícios 

anteriores. 

Visita realizada Unidade 2 1 

6 – Realizar visita 

técnica de 

acompanhamento de 

melhoria sanitário 

domiciliar, referente 

a convênios de 

exercícios 

anteriores. 

Visita realizada Unidade 10 10 

7 – Realizar visita 

técnica final de 

melhoria sanitária 

domiciliar, referente 

a convênios de 

exercícios 

anteriores. 

Visita realizada Unidade 4 4 
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8 – Analisar 

projetos de melhoria 

sanitária domiciliar, 

referente convênios 

de exercícios 

anteriores. 

Projeto analisado Unidade 23 39 

10 131 1287 4641 A 3 

26920 – 

Divulgação 

permanente da 

imagem 

institucional 

Funasa nas 

ações de 

Saneamento e 

Saúde 

Indígena. 

1 . Divulgar as 

ações, institucionais 

da Funasa – 

elaborar pauta, 

releases, briefings e 

matérias 

jornalísticas para o 

site. 

Matéria 

divulgada 
Unidade 20  

2. Realização de 

eventos para 

divulgação 

institucional e 

inaugurações, 

visitas do presidente 

e obras no âmbito 

da Suest/SC 

Evento realizado Unidade 3  

10 511 1287 7656 P 1 

26939 – 

Implantação, 

Ampliação ou 

Melhoria do 

Serviço de 

Saneamento 

em Áreas 

Rurais, em 

Áreas 

Especiais 

1 – Realizar visitas 

de diagnóstico para 

estudo de definição 

de mananciais em 

comunidades a 

terem projetos 

contratados. 

Diagnóstico 

realizado 
Unidade 10 10 

2 – Contratar 

estudos geofísico 

nos municípios para 

locação de poços a 

serem perfurados 

nas comunidades 

rurais a terem 

Estudo realizado Unidade 4 0 



40 

 

projetos 

contratados. 

3 – Contratar teste 

de produção em 

poços existentes nas 

comunidades rurais 

a terem projetos 

contratados 

Teste realizado Unidade 4 0 

4 – Contratar 

projetos de SAA 

para comunidades, 

assentamentos e 

quilombolas a serem 

beneficiadas no 

PAC1. 

Projeto 

contratado 
Unidade 10 0 

5 – Analisar projeto 

de saneamento 

rural, referente à TC 

firmado em 

exercícios anteriores 

(PAC 1). 

Análise realizada Unidade 12 6 

6 – Realizar visita 

preliminar em 

projeto de 

saneamento rural 

referente a TC 

firmado em 

exercícios anteriores 

(PAC1). 

Visita realizada Unidade 5 0 

10 512 8007 10GG P 3 

26956 – 

Sistema 

Público de 

Manejo de 

Resíduo 

Sólidos. 

1 – Analisar 

projetos de sistemas 

públicos de manejo 

de resíduos sólidos 

de convênios de 

exercícios 

anteriores. 

Projeto analisado Unidade 29 58 
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2 – Realizar visitas 

preliminares de 

projetos de sistemas 

públicos de manejo 

de resíduos sólidos 

de convênios de 

exercícios 

anteriores. 

Visita técnica 

preliminar 

realizada 

Unidade 4 2 

3 – Realizar visita 

de acompanhamento 

de projeto de 

sistema público de 

manejo de resíduo 

sólido de convênios 

de exercícios 

anteriores.  

Visita 

acompanhamento 

realizada 

Unidade 16 4 

10 512 8007 20AM A 3 

Implantação 

de Projetos de 

Coleta e 

Reciclagem 

de Material. 

1 – Analisar 

projetos referente ao 

TC PAC 1 de coleta 

e reciclagem de 

materiais, relativos 

a exercícios 

anteriores. 

Projeto analisado Unidade 11 17 

2 – Realizar visita 

preliminares de 

projetos referentes 

ao TC PAC 1 de 

coleta e reciclagem 

de materiais, 

relativos a 

exercícios 

anteriores. 

Visita técnica 

preliminar 

realizada 

Unidade 4 4 

3 – Realizar visitas 

de acompanhamento 

de projetos, 

referente ao TC 

Visita 

acompanhamento 

realizada 

Unidade 2 0 
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PAC 1 de coleta e 

reciclagem de 

materiais, relativos 

a exercícios 

anteriores. 

10 512 0122 20AF A 3 

26926 – 

Apoio ao 

controle da 

qualidade da 

água para o 

consumo 

humano. 

1 – Realizar visita 

de acompanhamento 

a 02 termos de 

compromisso de 

construção de 

laboratório regional 

de controle de 

qualidade de água 

para consumo 

humano para 

consórcios de 

saneamento 

ambiental, relativos 

a exercícios 

anteriores. 

Visita técnica 

realizada 

Unidade 

2 2 

A UJ não faz 
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 – Analisar 02 

convênios de 

repasse de recursos 

de exercícios 

anteriores. 

Análise técnica 

efetuada 

Unidade 

2 2 

SAÚDE AMBIENTAL 

       
    

 

54 

A UJ não faz 
acompanhamento 
de execução 
financeira da 
subação, uma vez 
que sua 
programação 
recai sobre 
custeio, e a sua 

10 541 0122 6908 A 3 

26937 – 

Fomento à 

Educação em 

Saúde voltada 

para 

Saneamento 

Ambiental. 

1. Apoiar os 

Municípios 

conveniados com a 

Funasa, para 

implantação, 

implementação e 

supervisão das ações 

de Educação em 

Saúde e 

Municípios 

apoiados 
Unidade 30 
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Mobilização Social 

nos projetos de 

saneamentos 

(recursos 

programação e 

PAC). 

aplicação se 
realiza de forma 
compartilhada 
com outras 
subações 

2. Apoiar 

tecnicamente, por 

meio dos Núcleos 

Intersetoriais de 

Cooperação Técnica 

(NICT), os 

municípios na 

elaboração dos 

Planos Municipais 

de Saneamento 

Básico (PMSB) 

Municípios 

apoiados 
Unidade 10 6 

 

GESTÃO 

 

10 128 0016 4572 A 3 

26940 – 

Participação 

de servidores 

públicos 

federais em 

eventos de 

capacitação. 

1 – Promover a 

qualificação de 36% 

dos servidores 

lotados na Suest/SC, 

através de 

participação de 

eventos de 

capacitação 

Servidores 

capacitados 
% 36% 49% 

 
 
 

A UJ não faz 
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 

2 – Promover a 

participação de 17% 

dos servidores da 

Suest/SC, nos 

eventos interno de 

capacitação 

oferecido pela 

Secap. 

Servidores 

capacitados 

 

% 34% 38% 
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10 122 0750 
20 

CW 
A 4 

41243 - 

Assistência 

Médica aos 

Servidores, 

Empregados – 

Exames 

Periódicos 

Realizar Exames 

periódicos em 100% 

servidores ativos,  

cedidos ao SUS e 

nomeados em cargo 

de comissão da 

Superintendência/SC 

Exames 

realizados 
% 100% 45% 

subações 

10 122 0750 2000 A 4 

Melhoria do 

ambiente de 

trabalho – 

Laudo de 

Avaliação 

Ambiental 

1 – Realizar 100% 

da reforma do 

telhado, calçada e 

ligação com a rede 

de esgoto na Sede 

Proposta 

elaborada 

 

% 

  

10 0% 

 Fonte: Plano Operacional da Suest-SC/2011 



45 

 

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 

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA FUNDAÇÃO 

NAÇIONAL DA SAÚDE EM SANTA CARINA 
36211 255024 

 

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 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 

L
O

A
 Dotação proposta pela 

UO             

PLOA             

LOA             

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares             

Especiais 

Abertos             

Reaberto

s             

Extraordinár

ios 

Abertos             

Reaberto

s             

Créditos Cancelados             

Outras Operações             

Total             

Fonte: 

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 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 

L
O

A
 Dotação proposta pela 

UO             

PLOA             

LOA             

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE 

JURISDICIONADA 
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C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares             

Especiais 

Abertos             

Reabert

os             

Extraordinári

os 

Abertos             

Reabert

os             

Créditos Cancelados             

Outras Operações             

Total             

Fonte: 

2.4.3.1 Quadro Resumo da Programação de Despesas  
 

 “NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA”. 

 

QUADRO A.2.6 - QUADRO RESUMO DA PROGRAMAÇÃO DE 

DESPESAS E DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

Valores 

em R$ 

1,00 

Origem dos Créditos 

Orçamentários 

Despesas 

Correntes 

Despesas de 

Capital 

9 – Reserva de 

Contingência 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 

L
O

A
 Dotação proposta pela 

UO             

PLOA             

LOA             

C
R

É
D

IT
O

S
 

Suplementares             

Especiais 

Abertos             

Reabert

os             

Extraordiná

rios 

Abertos             

Reabert

os             

Créditos Cancelados             

Outras Operações             

Total             

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE 

JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE 

JURISDICIONADA 
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2.4.3.2 Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa  
 

QUADRO A.2.7 - MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR 

GRUPO DE DESPESA Valores em R$ 1,00 

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG concedente 

ou recebedora 
Classificação da ação 

Despesas Correntes 

1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 

2 – Juros e 

Encargos da 

Dívida 

3 – Outras Despesas 

Correntes 

Movimenta

ção Interna 

Concedidos - - - - - 

Recebidos 

36211  0927200890181 24.533,83 - - 

36211 1012201222272 - - 308.432,34 

36211 1012207502000 - - 1.760.502,38 

36211 1012212872272 - - 26.002,46 

36211 1012800164572 - - 8.340,85 

36211 1051201222OAG - - 2.640,00 

36211 1054101226908 - - 6.676,99 

Movimenta

ção 

Externa 

Concedidos - - - - - 

Recebidos 

36901 1012201502272 - - 53.904,00 

36901 1012212872272 - - 185.879,48 

36901 1042301508743 - - 3.131.150,39 

Natureza da Movimentação 

de Crédito 

UG concedente 

ou recebedora 
Classificação da ação 

Despesas de Capital 

4 – Investimentos 
5 – Inversões 

Financeiras 

6 – Amortização da 

Dívida 

Movimen

tação 

Interna 

Concedidos - - - - - 

Recebidos - - - - - 

Movimen

tação 

Externa 

Concedidos - - - - - 

Recebidos 36901 1051112877684 1.218.448,51 - - 

Fonte: Diadm/Suest/SC 
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Análise crítica 

 As concessões de crédito para Despesas Correntes (categorizados na coluna 3 – outras 

despesas correntes) referem-se aos recursos utilizados na manutenção das funcionalidades 

administrativas de competência desta Superintendência, tais como serviços de vigilância, 

motoristas, limpeza e manutenção, energia elétrica, água e esgoto, manutenção de veículos 

oficiais, dentre outros.  

Considerando que o ano de 2011 foi de transição das atribuições relacionadas à saúde indígena 

da FUNASA para a Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI, muitos contratos foram sub-

rogados apenas no em dez/2011 e início de 2012. Sendo assim, observa-se a movimentação de 

crédito externo, recebidos da SESAI para custeio dos gastos. Partes destes recursos foram 

utilizados no rateio de despesas condominiais comuns à SUEST/SC e Dsei Interior Sul, que 

ocupam a mesma sede administrativa. E o restante foi utilizado nas despesas com contratos 

exclusivos da área indígena que ainda encontravam-se sob a gestão desta Superintendência, tais 

como, serviços de limpeza, vigilância e motoristas prestados nos Pólo Base, bem como aquisição 

de materiais e outros serviços voltados exclusivamente à saúde indígena.  

 As concessões de crédito para Despesas de Capital (categorizados na coluna 1 – 

investimentos) referem-se à abertura de licitação na modalidade Tomada de Preço, para 

contratação de pessoa jurídica visando execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares em aldeias 

indígenas. As Notas de Empenho foram emitidas em dez/2011.  
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2.4.4 Execução Orçamentária da Despesa 

 

 “NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA”. 

 

2.4.4.1 Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ  
 

“NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE JURISDICIONADA”. 

 
2.4.4.1.1 Despesas por Modalidade de Contratação 

 

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 

2011 2010 2011 2010 

Modalidade de Licitação      
Convite      
Tomada de Preços      
Concorrência      
Pregão       
Concurso      
Consulta      
Registro de Preços 

 
   

Contratações Diretas      
Dispensa      
Inexigibilidade         

Regime de Execução 
Especial   

      

Suprimento de Fundos         

Pagamento de Pessoal  

 
   

Pagamento em Folha 
 

   
Diárias 

 
   

Outros     

Fonte: 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE 

JURISDICIONADA 
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2.4.4.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITOS RECEBIDOS PELA UJ POR 

MOVIMENTAÇÃO 

2.4.4.3  DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS RECEBIDOS 

POR MOVIMENTAÇÃO 

QUADRO A.2.9 - 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 

        1 – Despesas de Pessoal 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

Nome 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: 

 

 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 

4 – Investimentos 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

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: 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE 

JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE 

JURISDICIONADA 
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QUADRO A.2.11 - DESPESAS POR MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS RECEBIDOS 

POR MOVIMENTAÇÃO EXTERNA (36901) 

 Valores em R$ 1,00 

Modalidade de Contratação  
Despesa Liquidada Despesa paga 

2011 2010 2011 2010 

Licitação      

Convite -  - - - 

Tomada de Preços -  - - - 

Concorrência -  - - - 

Pregão  3.006.005,80  - 2.735.021,75 - 

Concurso -  - - - 

Consulta -  - - - 

Contratações Diretas   
   

Dispensa 45.029,93  - 45.029,93  - 

Inexigibilidade 81.744,41   - 81.744,41   - 

Regime de Execução Especial         

Suprimento de Fundos -   - -   - 

Pagamento de Pessoal  
    

Pagamento em Folha - - - - 

Diárias - - - - 

Outras 135.047,39 - 135.047,39 - 

Fonte: Diadm/Suest/SC 
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QUADRO A.2.11 - DESPESAS POR MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS RECEBIDOS 

POR MOVIMENTAÇÃO INTERNA (36211) 

 

Modalidade de Contratação  
Despesa Liquidada Despesa paga 

2011 2010 2011 2010 

Licitação      

Convite -  - - - 

Tomada de Preços -  - - - 

Concorrência - - - - 

Pregão  1.510.726,18  - 1.426.304,82 - 

Concurso - - - - 

Consulta - - - - 

Contratações Diretas   
 

 
 

Dispensa  96.409,52 - 95.298,98 - 

Inexigibilidade  76.119,46  - 76.119,46   - 

Regime de Execução Especial         

Suprimento de Fundos 4.912,18   - 4.912,18   - 

Pagamento de Pessoal  
 

 
 

 
Pagamento em Folha 24.533,83 - 24.533,83 - 

Diárias 170.084,09 - 170.084,09 - 

Outras 371.466,78 - 371.466,78 - 

Fonte: Diadm/Suest/SC 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

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

 

QUADRO A.2.12 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E 

ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR 

MOVIMENTAÇÃO  

 EXTERNA (36901) Valores em R$ 1,00 

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

        1 – Despesas de Pessoal 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

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         

339030 716.649,89 - 698.368,03 - 18.281,86 - 677.779,04 - 

339036 36.684,48 - 36.684,48 - 
 

- 36.684,48 - 

339037 2.109.232,73 - 2.024.408,25 - 84.824,48 - 1.809.206,00 - 

339039 506.664,81 - 506.664,81 - 
 

- 471.472,00 - 

339047 506,00 - 506,00 - 
 

- 506,00 - 

339093 1.195,96 - 1.195,96 - 
 

- 1.195,96 - 

Fonte: Diadm/Suest/SC 
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QUADRO A.2.12 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E 

ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR 

MOVIMENTAÇÃO  

 INTERNA (36211) Valores em R$ 1,00 

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

        1 – Despesas de Pessoal 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

1º elemento de despesa  24.533,83 - - - - - 24.533,83 - 

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         

339014 170.084,09 - 170.084,09 - 0,00 - 170.084,83 - 

339030 230.382,60 - 229.778,95 - 603,65 - 215.826,63 - 

339036 19.065,15 - 19.065,15 - 0,00 - 19.065,15 - 

339037 1.093.651,81 - 1.086.299,87 - 7.351,94 - 1.025.422,49 - 

339039 454.427,49 - 410.526,32 - 43.901,17 - 399.824,12 - 

339047 10.801,76 - 10.801,76 - 0,00 - 10.801,76 - 

339092 115.942,30 - 114.838,16 - 1.104,14 - 114.838,16 - 

339093 18.239,82 - 18.239,82 - 0,00 - 18.239,82 - 

Fonte: Diadm/Suest/SC 
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2.4.6 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação 

QUADRO A.2.13 - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E 

ELEMENTO DE DESPESA DOS CRÉDITOS RECEBIDOS POR 

MOVIMENTAÇÃO Valores em R$ 1,00 

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

4 - Investimentos 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

1º elemento de despesa  1.218.448,51 - - - 1.218.448,51 - - - 

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: Diadm/Suest/SC 

    

    

Análise crítica 

O Quadro A.2.11 agrupa as movimentações externas e internas de créditos. Observa-se um aumento nas despesas contratadas na 

modalidade Pregão com relação ao exercício de 2010. Os principais gastos nesta modalidade foram com os contratos de manutenção de veículos 

oficiais (serviços e peças), serviços de motoristas, limpeza e manutenção, vigilância patrimonial, aquisição de materiais odontológicos e de 

expediente, entre outros. Neste montante deve-se considerar o atendimento às necessidades de 04 (quatro) Pólos Base de atenção à saúde indígena, 

visto que só foi possível sub-rogar os contratos de serviços prestados ao Dsei Interior Sul/SESAI no final do exercício de 2011. 
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Os gastos com contratações diretas na modalidade Dispensa de Licitação diminuíram consideravelmente se comparado ao exercício de 

2010. Neste ano, o elevado valor gasto deve-se à contratação emergencial de motoristas e veículos para ações na área de saúde indígena nos Pólos 

Bases Araquari, Chapecó, Florianópolis e José Boiteux.  

Outro ponto a ser destacado no Quadro A.2.11 são os gastos na modalidade Suprimento de Fundos, que também diminuíram 

significativamente se comparado ao exercício de 2010. Esta redução deve-se à manutenção de apenas um cartão ativo, geralmente utilizado em 

despesas de pequeno vulto com materiais e serviços de pessoa jurídica. 

Em virtude da cota orçamentária disponibilizada para diárias e dos limites impostos pelo Decreto n°7689/2012, os gastos nessa modalidade 

também foram consideravelmente reduzidos com relação ao exercício de 2010. 

As Despesas de Capital descritas no Quadro A.2.13 referem-se à licitação na modalidade Tomada de Preço para contratação de pessoa 

jurídica visando execução de Melhorias Sanitárias Domiciliares em aldeias indígenas. As Notas de Empenho foram emitidas em dez/2011, portanto, 

as despesas ainda não foram liquidadas. 

Os principais eventos internos que prejudicam a execução orçamentária com mais eficiência estão relacionados com recursos humanos. 

Além do reduzido número de servidores em todos os setores da administração, desde a área de licitação, gestão de contratos, até a execução 

financeira, falta também qualificação e treinamento aos novos profissionais (nomeados pelo concurso de 2009) e reciclagem profissional aos 

servidores estáveis. Deve-se considerar que os servidores lotados nesta Superintendência são de nível intermediário e carecem de formação técnica, 

sendo que não há nem Contadores nem Administradores de nível superior atuando na Administração.  

Outro fator que tem complicado a execução orçamentária, bem como a administração de modo geral, é a ausência de Procuradoria Jurídica 

nesta Superintendência. Contamos com auxílio de Procuradores de outros estados ou mesmo de outros órgãos para análise das demandas, o que 

muitas vezes ocasionou perdas de prazos devido à necessidade dos trâmites processuais.  
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2.4.7 Indicadores Institucionais 

Indicadores de saneamento ambiental 

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

Aferição 

Área 

Respon

sável 

pelo 

Indica

dor 

Resulta

do 2010 

Resultado 

2011 

Percentual de 

execução física de 

obras de 

abastecimento de 

água com recursos 

do PAC (*) 

(*) Acumulado - 

2007 a 2009. 

(Parâmetro de 

verificação: 

Portaria 544) 

 

Medir a 

execução 

física das 

obras do 

PAC 

 
 

 
 

 

%51,13100
37

5


 

 

 

%82,10100
37

4


 

 

 

 

%41,2100
37

1
  

 

 

 

 

 

 

Eficácia 

 

 

 

 

 

 

 

Sigesan e 

Siscon 

Siafi 

 

 

 

 

Relatórios do 

Sigesan; 

 

Parecer 

Técnico de 

visita de 

acompanham

ento (Diesp e 

Sensp) 

 

 

 

 

 

Densp 

Depin 

Suest 

 

 

12,5

% 

 

 

2,5% 

 

 

 

0% 

 

 

13,51

% 

 

 

10,82

% 

 

 

 

2,41% 

 

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 

 
 

 

 
 

 

%81,14100
27

4


 

 

 

%70,3100
27

1
  

 

 

 

%0100
27

0
  

 

 

 

 

 

Eficácia 

 

 

 

 

 

Sigesa

n e 

Siscon 

Siafi 

 

 

 

 

Relatórios do 

Sigesan; 

 

Parecer 

Técnico de 

visita de 

acompanham

ento (Diesp e 

Sensp) 

 

 

 

 

 

 

Densp 

Depin 

Suest 

 

 

 

 

18,52

% 

 

 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

14,81

% 

 

 

 

 

3,70% 

 

 

0% 
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Indicador Finalidade Fórmula de Cálculo Memória de Cálculo Tipo Fonte 
Método de 

Aferição 

Área 

Respon

sável 

pelo 

Indica

dor 

Resulta

do 2010 

Resultado 

2011 

Percentual de 

aldeias com 

sistema de 

abastecimento 

de água 

implantado com 

recursos do PAC 

(*) 

(*) Acumulado 

– 2007 a 2009 

OBS.:Será por 

Core – definido 

em reunião com 

técnicos do 

Densp em 

08.10.09 

Medir o 

percentual de 

de aldeias 

com sistema 

de 

abasteciment

o de água 

implantados 

com recursos 

do PAC 

 

- Eficácia 

Planil

ha de 

acom

panha

ment

o de 

obras. 

Visita 

de 

acom

panha

ment

o de 

obras 

Planilha 

Acompanham

ento de obras  

(Densp) 

E visita de 

acompanham

ento de obras 

(Diesp) 

DENSP 

Suest 
- - 

Percentual de 

aldeias com 

tratamento de água 

implantado com 

recursos do PAC (*) 

(*)Acumulado – 

2007 a 2009) 

Aferir o 

percentual de 

aldeias com 

tratamento de 

água 

implantado  

com recursos 

do PAC 

 

- Eficácia 

Planilha 

de 

acompan

hamento 

em excel 

visita de 

acompan

hamento 

de obras 

Planilha de 

Acompanham

ento (Densp) 

E visita de 

acompanham

ento de obras 

(Diesp) 

DENSP 

Suest 
- - 

Percentual de 

sistemas de 

Abastecimento de 

água, em aldeias, 

com monitoramento 

da qualidade da 

água para consumo 

humano * 

Medir o 

percentual de 

sistemas de 

abasteciment

o de água 

monitorado 
 

- Eficácia 

Planilha 

de 

acompan

ha-mento 

Progra-

mação de 

acompan

hamento 

 

Planilha 

Acompanham

ento (Densp) 

E visita de 

acompanham

ento (Diesp) 

DENSP 

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

Aferição 

Área 

Respon

sável 

pelo 

Indica

dor 

Resulta

do 2010 

Resultado 

2011 

Percentual de 

comunidades 

remanescentes de 

quilombo com SAA 

implantado com 

recursos do PAC 

(*) Acumulado – 

2007 a 2009 

Verificar o 

percentual de 

comunidades 

remanescente

s de 

quilombo 

com SAA 

implantado  

 

 

 

 

 

0100
1

0
  

 
Eficácia 

Relatório 

Consolid

ado de 

atividade

s  

(Densp) 

Planilha 

de 

acompan

hamento 

(Diesp)/S

ensp) 

Program

ação do 

PAC 

Planilha 

Acompanham

ento (Densp) 

E visita de 

acompanham

ento 

(Diesp/Sensp

) 

DENSP 

Suest 
0 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 

Domiciliar

es 

implantada

s 

 

90/1386 x100= 6,49% Eficácia 

Program

ação do 

PAC 

Sigesan 

Relatório 

gerado do 

Sistema 

 

Programação 

do PAC 

DENSP

/Suest 
6,49 6,49 

Percentual  de 

domicílios com 

Melhoria 

Habitacional para o 

Controle da Doença 

de Chagas realizada 

com recursos do 

PAC 

(*) Acumulado – 

2007 a 2009 

Aferir o 

percentual de 

domicílios 

com 

Melhoria 

Habitacional 

para o 

Controle da 

Doença de 

Chagas 

realizada 

 

- Eficácia 

Program

ação do 

PAC 

Sigesan 

Relatório 

gerado do 

Sistema 

 

Programação 

do PAC 

DENSP

/Suest 

 

 

- - 
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3. INFORMAÇÕES SOBRE RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR 

INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS. 

3.1 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos 

 

QUADRO A.3.1. - RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR 

INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS  

Valores em R$ 

1,00 

Identificação da Conta Contábil 

Código SIAFI Denominação 

255024 Superintendência Estadual da Fundação Nacional da Saúde em Santa Catarina 

Linha Detalhe 

UG Credor (CNPJ/CPF) 

Saldo Final 

em 

31/12/2010 

Movimento 

Devedor 

Movimento 

Credor 

Saldo Final em 

31/12/2011 

SC 26.989.350/0024-02 - - - - 

Razões e Justificativas: Não houve movimento nas contas contábeis 21211.11.00, 21212.11.00, 

21213.11.00, 21215.22.00 e 21219.22.00, no período especificado. 

Fonte: Fonte: Diadm/Suest/SC 

3.2 Análise Crítica 

Análise crítica 

Não houve movimento nas contas contábeis 21211.11.00, 21212.11.00, 21213.11.00, 21215.22.00 

e 21219.22.00, no período especificado. 
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4. INFORMAÇÕES SOBRE RECONHECIMEMTO DE PASSIVOS POR 

INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS. 

4.1 Pagamentos e cancelamentos de Restos a Pagar de exercícios 
anteriores 

QUADRO A.4.1 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE 

EXERCÍCIOS ANTERIORES 

Valores em 

R$ 1,00 

Restos a Pagar Processados 

Ano de 

Inscrição 

Montante 

Inscrito 

Cancelamentos 

acumulados 

Pagamentos 

acumulados 

Saldo a Pagar 

em 31/12/2011 

2011 - - - - 

2010 226.527,80 8.258,10 194.221,80 24.047,90 

Restos a Pagar não Processados 

Ano de 

Inscrição 

Montante 

Inscrito 

Cancelamentos 

acumulados 

Pagamentos 

acumulados 

Saldo a Pagar 

em 31/12/2011 

2011 - - - - 

2010 361.168,39 313.223,02 47.945,37 0,00 

Observações: 

 

Fonte: Diadm/Suest/SC 

4.2 Análise Crítica 

Com relação às informações contidas no Quadro A.4.1, observa-se a manutenção de 

valores inscritos em Restos a Pagar Processados desde o exercício de 2007. Em consulta à conta 

contábil 212110200, constam duas empresas com valores apropriados e não pagos, sendo a 

Construtora Logus Ltda. com R$5.826,04 (cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e quatro 

centavos) e a Tim Celular S.A. com R$27.764,41 (vinte e sete mil setecentos e sessenta e quatro 

reais e quarenta e um centavos).  

Com relação à Construtora Logus Ltda., os valores referem-se a obras não concluídas e os 

processos estão sob análise para aplicação das penalidades previstas em contrato. O saldo 

referente à Tim Celular S.A. são de faturas emitidas com valores errados e sem possibilidade de 

retenção do DARF. As faturas foram devolvidas à empresa para apuração das irregularidades e 

desde então não retornaram com as devidas alterações. Temos registrados diversos contatos com a 

empresa para regularizar as faturas em aberto, tanto por ofício, mensagens de emails e telefone, no 

entanto, não obtivemos nenhum retorno satisfatório das solicitações apontadas. 

Aos valores inscritos em Restos a Pagar não Processados, observa-se uma redução 

considerável no saldo desde 2007. Em novembro de 2011, por meio do Memorando 

n°26/Saeof/Diadm/Suest-SC e despachos posteriores, foram analisados, juntamente com a área 

técnica de engenharia, diversos empenhos de obras não concluídas/iniciadas a fim de se verificar 

saldos que pudessem ser anulados. Depois deste levantamento, restaram na conta 295110100 – RP 

Não Processados a Liquidar, R$367.321,36 (trezentos e sessenta e sete mil trezentos e vinte e um 

reais e trinta e seis centavos), ainda pendentes de parecer conclusivo quanto ao seu cancelamento. 
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5. INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS DA UNIDADE 

5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos 

5.1.1  Demonstração da força de trabalho à disposição da unidade jurisdicionada 

 

QUADRO A.5.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12  

Tipologias dos Cargos 

Lotação Ingressos 

no 

exercício 

Egressos 

no 

exercício 

Autorizad

a 
Efetiva 

1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) 2 30 0 32 

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) 
2 30 0 32 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao 

órgão 
0 30 0 30 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 
0 0 0 0 

1.2.3. Servidores de carreira em exercício 

provisório 
1 0 0 1 

1.2.4. Servidores requisitados de outros 

órgãos e esferas 
1 0 0 1 

2. Servidores com Contratos Temporários 2 0 0 2 

3. Total de Servidores (1+2) 4 30 0 34 

Fonte: Sereh/Suest/SC 

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) 6 

1.1. Exercício de Cargo em Comissão 2 

1.2. Exercício de Função de Confiança 0 

1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis) 4 

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 0 



63 

 

saúde 

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) 2 

5.1. Afastamento do cônjuge ou companheiro  0 

5.2. Serviço militar 0 

5.3. Atividade política 0 

5.4. Interesses particulares  2 

5.5. Mandato classista 0 

6. Outras situações (Especificar o ato normativo) 0 

7. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4+5+6) 8 

Fonte:Sereh/Suest/SC 

 

 

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 7 1 1 7 

1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 

1.2. Grupo Direção e Assessoramento 
superior 

7 1 1 7 

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao 
órgão 

2 0 0 2 

1.2.2. Servidores de carreira em exercício 
descentralizado 

1 0 0 1 

1.2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 2 0 0 2 

1.2.4. Sem vínculo 2 1 1 2 

1.2.5. Aposentados 0 0 0 0 

2. Funções gratificadas 10 0 0 10 

2.1. Servidores de carreira vinculada ao 
órgão 

9 0 0 9 

2.2. Servidores de carreira em exercício 
descentralizado 

0 0 0 0 

2.3. Servidores de outros órgãos e esferas 1 0 0 1 

3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)  17 1 1 17 

Fonte: Sereh/Suest/SC 

 

 

 



64 

 

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 8 6 14 24 1 

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

1.2. Servidores de Carreira  8 4 14 24 1 

1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 2 0 0 0 

2. Provimento de cargo em comissão 0 1 2 0 0 

2.1. Cargos de Natureza Especial 0 0 0 0 0 

2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 0 1 2 0 0 

2.3. Funções gratificadas 0 0 0 0 0 

3. Totais (1+2) 8 7 16 24 1 

Fonte: Sereh/Suest/SC 

    
    

 

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 0 0 2 14 17 6 3 0 

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

1.2. Servidores de Carreira  0 0 0 2 14 17 6 1 0 

1.3. Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

2. Provimento de cargo em comissão 0 0 0 0 0 3 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 0 3 0 0 0 

2.3. Funções gratificadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Totais (1+2) 0 0 0 4 14 20 6 3 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: Sereh/Suest/SC 

5.2 Composição do Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas 

5.2.1 Classificação do quadro de servidores inativos da unidade jurisdicionada 

segundo o regime de proventos e de aposentadoria 
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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 250 2 

1.1 Voluntária 228 2 

1.2 Compulsória 1 0 

1.3 Invalidez Permanente 21 0 

1.4 Outras 0 0 

2. Proporcional 62 0 

2.1 Voluntária 57 0 

2.2 Compulsória 0 0 

2.3 Invalidez Permanente 5 0 

2.4 Outras 0 0 

3. Totais (1+2) 312 2 

Fonte: Sereh/Suest/SC 

 

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 31 8 

1.1. Integral 29 8 

1.2. Proporcional 2 0 

2. Em Atividade 0 0 

3. Total (1+2) 31 8 

Fonte: Sereh/Suest/SC 

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 3 3 3 0 19.164,00 

1.1 Área Fim 0 0 0 0 0,00 

1.2 Área Meio 3 3 3 0 19.164,00 

2. Nível Médio 5 5 5 0 17.570,54 

2.1 Área Fim 2 2 2 0 5.958,90 

2.2 Área Meio 3 3 3 0 11.611,64 

3. Total (1+2) 8 8 8 0 36.734,54 

Fonte: Sereh/Suest/SC 

 



66 

 

5.4 Demonstração dos custos de pessoal da unidade jurisdicionada 
 

QUADRO A.5.9 -  QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E NOS DOIS ANTERIORES 
 

Em R$ 1,00 

Tipologias/ Exercícios 
Venci-mentos e 
vantagens fixas 

Despesas Variáveis Despesas 
de 

Exercícios 
Anteriores 

Decisões 
Judiciais 

Total 
Retri-buições 

Gratifi-
cações 

Adicio-nais Indeniza-ções 
Benefícios 

Assistenciais e 
previden-ciários 

Demais 
despesas 
variáveis 

Membros de poder e agentes políticos 

Exercícios  

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores de Carreira que não ocupam cargo de provimento em comissão 

Exercícios 

2011 2.164.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.055,40 0,00 0,00 0,00 2.627.403,00 

2010 240.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.296,00 

2009 241.262,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.262,40 

Servidores com Contratos Temporários 

Exercícios 

2011 154.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.893,04 0,00 0,00 0,00 185.309,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores Cedidos com ônus ou em Licença 

Exercícios 

2011 439.620,20 0,00 0,00 0,00 0,00 82.138,86 0,00 0,00 0,00 521.759,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores ocupantes de Cargos de Natureza Especial 

Exercícios 

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servidores ocupantes de cargos do Grupo Direção e Assessoramento Superior 

Exercícios 

2011 224.156,50 0,00 77.770,02 0,00 0,00 52.455,74 0,00 0,00 0,00 354.382,20 

2010 174.951,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.951,22 

2009 197.020,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.020,70 

Servidores ocupantes de Funções gratificadas 

Exercícios 

2011 406.375,10 0,00 33.611,47 0,00 0,00 68.865,74 0,00 0,00 0,00 508.852,30 

2010 0,00 4.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.506,00 
2009 0,00 4.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.506,00 

Fonte:Sereh/Suest/SC
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5.5 Terceirização de mão de obra empregada pela unidade 
jurisdicionada 

5.5.1 Informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de 

cargos do órgão 

QUADRO A.5.9 – CARGOS E ATIVIDADES INERENTES A CATEGORIAS 

FUNCIONAIS DO PLANO DE CARGOS DA UNIDADE 

JURISDICIONADA 

Descrição dos cargos e atividades do plano 

de cargos do órgão em que há ocorrência 

de servidores terceirizados 

Quantidade no final 

do exercício 

Ingressos 

no 

exercício 

Egressos 

no 

exercício 2011 2010 2009 
 

  
 

  

 
  

 
  

  
 

 
  

Análise crítica da situação da terceirização no órgão 

 

 

Fonte: Sereh/Suest/SC 

 

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: Sereh/Suest/SC 

5.5.2 Autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão para realização de concursos públicos para substituição de 

terceirizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE 

JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE 

JURISDICIONADA 



68 

 

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: Sereh/Suest/SC 

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: Superintendência Estadual da Funsa em Santa Catarina – Suest/SC 

UG/Gestão: 255024 CNPJ: 26.989.350/0024-02 

Informações sobre os contratos 

Ano do 

contra

to 

Áre

a 

Nature

za 

Identificaç

ão do 

Contrato 

Empresa 

Contrata

da 

(CNPJ) 

Período 

contratual 

de execução 

das 

atividades 

contratadas 

Nível de Escolaridade 

exigido dos 

trabalhadores 

contratados 
Sit. 

F M S 

Iníci

o 
Fim P C P C P C 

2011 V O 07/2011 
04.629.488

/0001-71 

31/01/

11 

31/01/

13 
15 * 0 0 0 0 P 

2011 L O 16/2011 
78.533.312

/0001-58 

19/05/

11 

18/05/

12 
8 * 0 0 0 0 A 

Observações: 
*O Ato convocatório não exigiu a comprovação de escolaridade, porém exigiu-se treinamento e 

reciclagem constante dos funcionários. 

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. 

Fonte: Deadm/Suest/SC 

 

 

 

 

 

 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE 

JURISDICIONADA 
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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 Funsa em Santa Catarina – Suest/SC 

UG/Gestão: 255024 CNPJ: 26.989.350/0024-02 

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 

2011 14 O 01/2011 
07.472.82

3/0001-69 

18/01/

11 

17/06/

12 
4 0 0 4 0 0 P 

2011 11 O 11/2011 
00.482.84

0/0001-38 

19/05/

11 

18/05/

12 
0 0 1 1 0 0 A 

2011 11 O 12/2011 
00.482.84

0/0001-38 

19/05/

11 

18/05/

12 
0 0 1 1 0 0 A 

2011 11 O 13/2011 
07.487.63

3/0001-15 

19/05/

11 

18/05/

12 
* 0 0 0 0 0 A 

2011 7 O 14/2011 
07.487.63

3/0001-15 

19/05/

11 

18/05/

12 
0 0 4 4 0 0 A 

2011 6 O 15/2011 
78.533.31

2/0001-58 

19/05/

11 

18/05/

12 
2 2 0 0 0 0 A 

Observações: 

 Para o posto de eletricista foi exigido Técnico em Eletrotécnica ou Eletrônica. 

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. 

Fonte: Deadm/Suest/SC 
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5.6 Indicadores Gerenciais Sobre Recursos Humanos 

.Descritivo: 

 

                    A Fundação Nacional de Saúde é estruturada por uma Presidência composta pelas 

Diretorias e Coordenações Gerais, e a nível hierárquico inferior as vinte sete 

Superintendências Estaduais com suas Divisões, Serviços, Seções e Setores. 

                    O Serviço de Recursos Humanos da Superintendência Estadual em Santa Catarina 

(Suest/SC), no ano de 2011, iniciou um trabalho com objetivo de conhecer e acompanhar a 

evolução da composição do universo de servidores efetivos, empregados públicos regido pela 

CLT, os cargos comissionados e temporários, que constituem sua força de trabalho. 

                       Este trabalho iniciou de forma simples, onde foram criadas planilhas em Excel, 

que foram alimentadas com dados umas semanalmente e outras mensalmente durante todo 

exercício, conforme exposição abaixo. 

 

A) Taxa de redimensionamento: Mede a evolução do número de pessoas por setores em 

dois momentos temporais diferentes, a admissão e a dispensa, mostrando ao final do exercício 

o percentual de redimensionamento da Instituição. 

 

Quadro: Taxa de redimensionamento 

 
SETOR 

QUANTITATIVO 

 ADMISSÃO DISPENSA TOTAL DEZ/2011 

 
GABINETE 9 3 6 

 ADMINISTRAÇÃO 53 17 36 

 ENGENHARIA 16 4 12 

 CONVÊNIOS 7 3 4 

 SAÚDE AMBIENTAL 7 2 5 

 RECURSOS HUMANOS 10 3 7 

         

 TOTAL 102 32 70 

 REDIMENCIONAMENTO -70 68,63 % 

 

 

B) Antiguidade: Com o objetivo de conhecer e acompanhar a evolução da composição do 

universo de pessoas conforme o tempo de serviço e a idade cronológica, tempo de serviço e 

situação funcional e também o nível de escolaridade  e a categoria funcional.   

QUADRO 1: Idade vs Tempo de serviço 

IDADE 
TEMPO DE SERVIÇO 

 

-1 1/5 6/10 11/20 21/30 31/40 40+ TOTAL 

 16/21 0 0 0 0 0 0 0 0 

 22/30 0 8 0 0 0 0 0 8 

 31/40 1 6 0 0 0 0 0 7 

 41/50 0 2 1 1 18 1 0 23 

 51/60 0 0 0 2 22 25 2 51 

 60 + 1 0 0 0 0 2 0 3 

 TOTAL 2 16 1 3 40 28 2   
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QUADRO 2: Idade vs Situação Funcional 

Situação Funcional 

idade 

até 30 
de 31 a 

40 41 a 50 51 a 60 60+ TOTAL 

CLT 8 0 7 26 0 41 

RJU 8 4 14 24 1 51 

Contrato Temporário 0 2 0 0 0 2 

Comissionado 0 1 2 0 0 3 

 
TOTAL 16 7   23 50 1   

 QUADRO 3: Tempo de Serviço vs Situação Funcional 

Situação Funcional 
tempo de serviço 

-1 1/5 6/10 11/20 21/30 40 + TOTAL 

CLT 2 0 0 0 17 0 19 

RJU 2 8 1 2 19 2 34 

Contrato Temporário 0 1 0 0 0 0 1 

Comissionado 0 3 0 0 0 0 3 

 
TOTAL 4 12 1 2 36 2   

 

 

QUADRO 4:  NÍVEL DE ESCOLARIDADE vs CATEGORIA FUNCIONAL 

C
A

T FU
N

C
 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
 

analf. 
afabet. 
Formal 

1º Grau 
inc. 

1º Grau 
2º Grau 

inc. 
2º Grau 

3º Grau 
inc. 

3º Grau Pós Grad. 

 
NM 0 0 3 15 7 26 4 14 4 

 
NS 0 0 0 0 0 0 0 19 5 

 
TOTAL 0 0 3 15 7 26 4 33 9 

  

C) Absenteísmo: Com o objetivo de conhecer, acompanhar a evolução do quadro de 

pessoal, considerando o tempo médio de ausência ao trabalho. Neste aspecto podendo monitorar 

a saúde ocupacional, visto que computam o número de dias em licença para tratamento da 

própria saúde e dos familiares e/ou outras modalidades de licença.   

    Para desenvolver ações conjuntas nos campos de segurança e de saúde dos servidores da 

Administração Pública Federal, a Instituição utiliza de um instrumento, o Sistema Subsistema 

Integrado à Saúde do Servidor (SIASS), que permite desenvolver esta atividade com mais 

propriedade. 

     Para atender o Decreto nº 6.833 de 29/04/2009, com vista a garantir a implantação das 

Políticas de atenção à saúde e segurança do trabalho, foram criadas, sob orientação e 

coordenação do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG, Unidades de 

Referência, que desenvolvem atividades de perícia oficial, ações de proteção e prevenção, de 

vigilância e de acompanhamento da saúde dos servidores. Estas Unidades contam com equipes 

multiprofissionais, que orientam vários programas voltados a assistência e promoção do bem 

estar do trabalhador, incluindo a preparação para aposentadoria. 

    A Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina faz parte de uma das Unidades 

de Referência, a da Superintendência Regional Sul do INSS, com sede em Florianópolis, tendo 
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assinado o Acordo de Cooperação Técnica nº 20 de 23 de setembro de 2010, com vigência de 24 

(vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo.  

      Atualmente o controle de freqüência do pessoal lotado nesta Superintendência atualmente 

está sendo feita manualmente através de Folha de ponto encaminhada para o Serviço de 

Recursos Humano até o quinto dia útil do mês subseqüente. Está previsto a implantação do ponto 

digital aguardando as orientações da Presidência da Funasa.         

 

D) Assiduidade: Tem como objetivo de conhecer o quantitativo de dias efetivamente 

trabalhados por cada servidor e/ou empregado, levando em consideração somente os dias que 

realizou suas atividades internamente e/ou atividades externas com as viagens de serviço.    

 

 

 

Quadro Assiduidade vs Adsenteismo 

Qtd total de pessoal 75 

Total de dias úteis/ano 260 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qtd dias 
ausentes 

Qtd de pessoas 
ausentes 

p/tratamento saúde 

1 a 10 15 

11 a 50 7 

50 a 130 5 

+130 0 

Motivo da ausência Qtd. Servidores ausentes 

Faltas não justificada 3 

Suspensão 0 

Licença prêmio 1 
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6.  INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS 

6.1 Instrumentos de transferências vigentes no exercício  

6.1.1 Relação dos instrumentos de transferência vigentes no exercício de 2011 

QUADRO A.6.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE 

TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE 

REFERÊNCIA  

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome: 

CNPJ: UG/GESTÃO: 

Informações sobre as transferências  

Modalidad

e 

Nº do 

instrume

nto 

Beneficiá

rio 

Valores Pactuados 
Valores 

Repassados Vigência 
Si

t. Globa

l 

Contraparti

da  

No 

exercíc

io 

Acumula

do até 

exercício 
Iníci

o 

Fi

m 

  

 

               

  

 

       

  

 

       LEGENDA 

Modalidade: 

1 - Convênio  

2 - Contrato de Repasse 

3 - Termo de Cooperação 

4 - Termo de Compromisso  

Situação da Transferência: 

1 - Adimplente 

2 - Inadimplente 

3 - Inadimplência Suspensa  

4 - Concluído  

5 - Excluído 

6 - Rescindido  

7 - Arquivado 

Fonte: 

QUADRO A.6.2 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS CELEBRADOS PELA UJ NOS 

TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS  

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome:  

CNPJ: 
 

UG/GESTÃO: 
 

Modalidade 

Quantidade de 
instrumentos celebrados 

em cada exercício 

Montantes repassados em cada exercício, 
independentemente do ano de celebração 

do instrumento (em R$ 1,00) 

2011 2010 2009 2011 2010 2009 

Convênio 
      

Contrato de 
Repasse  

 

    
Termo de 
Cooperação       
Termo de 
Compromisso       

Totais 
      

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE 

JURISDICIONADA 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE 

JURISDICIONADA 
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6.1.3 Informações sobre o conjunto de instrumentos de transferências que 

vigerão no exercício de 2012 e seguintes 

QUADRO A.6.3 – RESUMO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIA QUE 

VIGERÃO EM 2011 E EXERCÍCIOS SEGUINTES  

Unidade Concedente ou Contratante 

Nome:  

CNPJ: UG/GESTÃO: 

Modalidade 

Qtd.  de 
instrument

os com 
vigência em 

2012 e 
seguintes 

Valores (R$ 1,00) % do Valor 
global 

repassado até 
o final do 

exercício de 
2011 

Contratado
s 

Repassados 
até 2011 

Previstos 
para 2012 

Convênio   
 

     

Contrato de Repasse   

 

     

Termo de 
Cooperação 

  

 
     

Termo de 
Compromisso   

 
     

Totais 
  

 
  Fonte: 

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

. QUADRO A.6.4 – RESUMO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE 

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PELA UJ NA 

MODALIDADE DE CONVÊNIO, TERMO DE 

COOPERAÇÃO E DE CONTRATOS DE 

REPASSE. 

Valores em R$ 

1,00 

Unidade Concedente 

Nome: Superintendência Estadual de Santa Catarina – Suest/SC 

CNPJ: 26.989.350/0024-02 UG/GESTÃO: 255024/36211 

Exercício 

da 

prestação 

das contas 

Quantitativos e montante 

repassados 

Instrumentos 

(Quantidade e Montante Repassado) 

Convênios 
Termo de 

Cooperação 

Contratos de 

Repasse 

2011 

Contas 

prestadas 

Quantidade 77 0 0 

Montante 

Repassado 
6.405.228,01 0 0 

Contas NÃO 

prestadas 

Quantidade 11 0 0 

Montante 

Repassado 
906.152,00 0 0 

2010 

Contas 

prestadas 

Quantidade 64 0 0 

Montante 

Repassado 
5.425.308,31 0 0 

Contas NÃO 

prestadas 

Quantidade 0 0 0 

Montante 

Repassado 
0 0 0 

2009 Contas Quantidade 46 0 0 

NÃO SE APLICA A ESTA UNIDADE 

JURISDICIONADA 
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prestadas Montante 

Repassado 
2.724.373,08 0 0 

Contas NÃO 

prestadas 

Quantidade 0 0 0 

Montante 

Repassado 
0 0 0 

Anteriore

s a 2009 

Contas NÃO 

prestadas 

Quantidade 01 0 0 

Montante 

Repassado 
5.997,38 0 0 

Fonte:Sopre/Secon – SUEST/SC 

 

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: Superintendência Estadual de Santa Catarina – Suest/SC 

CNPJ: 26.989.350/0024-02 UG/GESTÃO: 255024/36211 

Exercício 

da 

prestação 

das contas 

Quantitativos e montantes repassados 

Instrumentos 

Convênios 
Contratos de 

Repasse 

2011 

Quantidade de contas prestadas 107 11 

Com prazo de 

análise ainda 

não vencido 

Quantidad

e 

Contas analisadas 0 0 

Contas Não 

analisadas 
0 0 

Montante repassado (R$) 0 0 

Com prazo de 

análise 

vencido 

Contas 

analisadas 

Quantidade 

Aprovada 
24 0 

Quantidade 

Reprovada 
0 0 

Quantidade de TCE 01 0 

Contas 

NÃO 

analisadas 

Quantidade 78 11 

Montante repassado 

(R$) 
4.686.349,00 1.529.957,00 

2010 

Quantidade de contas prestadas 72 02 

Contas 

analisadas 

Quantidade Aprovada 42 02 

Quantidade Reprovada 0 0 

Quantidade de TCE 2 0 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade 35 0 

Montante repassado (R$) 2.864.939,70 0 

2009 

Quantidade de contas prestadas 63 0 

Contas 

analisadas 

Quantidade Aprovada 3020 0 

Quantidade Reprovada 06 0 

Quantidade de TCE 61 0 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade 27 0 

Montante repassado  3.271.416,11 0 

Exercícios 

anteriores 

a 2009 

Contas NÃO 

analisadas 

Quantidade 61 0 

Montante repassado  8.886.947,60 0 

Fonte:Sopre/Secon – SUEST/SC 
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6.3 Análise Crítica 

Informamos que: Para a apresentação das informações relativas a análise de prestação de 

contas, foram consideradas todas as parcelas liberadas, portanto, os valores relacionados a 

quantidade estão vinculados à quantidade de parcelas liberadas. Na tabela 6.4, os valores 

relacionados aos Termos de Compromissos não foram elencados uma vez que os mesmos têm 

como exercício de prestação de contas, períodos posteriores a 2011. Ainda na tabela 6.4, o valor 

de R$ 5.997,38, identificado em contas não prestadas, já está sendo solucionado por esta 

SUEST/SC, sendo que, já foi emitida mensagem no SIAFI solicitando transferir tal valor para 

conta de inadimplência, faltando apenas executá-la. 

Observa-se que esta SUEST/SC encontra-se com um montante significativo de Prestação 

de Contas apresentadas até 2011 e ainda não analisadas, isto se deve ao fato de que não há 

disponibilidade de recursos humanos para que haja uma evolução dos trabalhos de análise de 

Prestação de Contas. Para sanar tal pendência, esta SUEST/SC, solicitou servidores de outros 

Estados, que estarão nos próximos dias nos auxiliando nos casos mais urgentes. 
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7. DECLARAÇÃO REFERENTES A CONTRATOS E CONVÊNIOS  

7.1 Modelo da declaração de atualização de dados no SIASG e SICONV 

QUADRO A.7.1 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO 

DE DADOS NO SIASG E SCONV 
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8. INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE BENS E RENDA.  
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 8.1 Situação do cumprimento das obrigações impostas pela Lei 
8.730/93 
 

QUADRO A.8.1 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES 

E SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR 

Detentores de Cargos e 
Funções obrigados a 

entregar a DBR  

Situação em relação às 
exigências da Lei nº 

8.730/93 

Momento da Ocorrência da 
Obrigação de Entregar a DBR 

Posse ou 
Início do 

exercício de 
Função ou 

Cargo 

Final do 
exercício 

da 
Função 

ou Cargo 

Final do 
exercício 

financeir
o 

Autoridades 
(Incisos I a VI do art. 1º 

da Lei nº 8.730/93) 

Obrigados a entregar a 
DBR 

- - - 

Entregaram a DBR - - - 

Não cumpriram a 
obrigação 

- - - 

Cargos Eletivos 

Obrigados a entregar a 
DBR 

- - - 

Entregaram a DBR - - - 

Não cumpriram a 
obrigação 

- - - 

Funções Comissionadas 
(Cargo, Emprego, Função 

de Confiança ou em 
comissão) 

Obrigados a entregar a 
DBR 

1 - - 

Entregaram a DBR - 5 46 

Não cumpriram a 
obrigação 

- - - 

Fonte: Sereh/Suest/SC 
 

8.2 Análise Crítica 

       Todos os servidores, incluindo os ocupantes de cargo, emprego, função de confiança 

ou comissão, entregaram a autorização para acesso aos dados constantes da base da 

Receita Federal do Brasil.  
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9. INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS 

DE CONTRLE 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 

consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

X     

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

de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos 

diversos níveis da gestão.  
X     

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

identificar mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por 

transformações nos ambientes interno e externo. 
X     

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

serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações 

úteis à tomada de decisão. 
X     

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades 

nos processos internos da unidade. 
X     

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

sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais 

ressarcimentos.  
    X 

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

inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade.  
    X 
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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: Impactando no desempenho da instituição a carência de Recursos 

Humanos capacitados e de um Procurador Federal, na sede da Suest/SC para respalda as 

ações na Superintendência. 

As compiladas informações foram compiladas do questionário, preenchidas pelos 

responsáveis pelas áreas da Superintendência Estadual/SC 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do 

fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

integralmente aplicado no contexto da UJ. 
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10. INFORMAÇÕES QUANTO À ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  

10.1  Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 
Quadro A.10.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis 

Aspectos sobre a gestão ambiental  Avaliação 

Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5 

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

licitações que levem em consideração os processos de extração ou 

fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. 

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

sustentabilidade ambiental foram aplicados? 

X     

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

atualmente adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo 

de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo reciclável. 

  X   

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

àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que 

não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis). 

X     

4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido 

considerada a existência de certificação ambiental por parte das 

empresas participantes e produtoras (ex: ISO), como critério avaliativo ou 

mesmo condição na aquisição de produtos e serviços. 

▪ Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação 

ambiental tem sido considerada nesses procedimentos? 

X     

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

para o menor consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, 

lâmpadas econômicas). 

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

aquisição desses produtos sobre o consumo de água e energia? 

    X 

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

papel reciclado). 

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

adquiridos? 

X     

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

eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. 

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

utilizado foi incluído no procedimento licitatório? 

  X   

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

serviços de engenharia, possuem exigências que levem à economia da 

manutenção e operacionalização da edificação, à redução do consumo de 

energia e água e à utilização de tecnologias e materiais que reduzam o 

impacto ambiental. 

    X 

11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, 

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

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

servidores visando a diminuir o consumo de água e energia elétrica. 

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

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

X     

13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de 

conscientização da necessidade de proteção do meio ambiente e 

preservação de recursos naturais voltadas para os seus servidores. 

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

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

X     

Considerações Gerais: - Item 7: os veículos as Superintendência Estadual são adquiridos 

pela Presidência da Funasa. 

As compiladas informações foram compiladas do questionário, preenchidas pelos 

responsáveis pelas áreas da Superintendência Estadual/SC 

LEGENDA 

Níveis de Avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

integralmente não aplicado no contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do 

fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é 

parcialmente aplicado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente 

aplicado no contexto da UJ. 
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11. INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE PATRIMÔNIO 

IMOBILIÁRIO. 

11.1 Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial 
QUADRO A.11.1 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO 

ESPECIAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE 

PROPRIEDADE DA UNIÃO DE 

RESPONSABILIDADE DA UJ 

EXERCÍCIO 

2011 

EXERCÍCIO 

2010 

BRASIL 

UF - SC 

  município Florianópolis 02 02 

município 2 - - 

município “n” - - 

UF “n” - - 

município 1 - - 

município 2 - - 

município “n” - - 

Subtotal Brasil - - 

EXTERIOR 

PAÍS 1 02 02 

cidade 1 - - 

cidade 2 - - 

cidade “n” - - 

PAÍS “n” - - 

cidade 1 - - 

cidade 2 - - 

cidade “n” - - 

Subtotal Exterior - - 

Total (Brasil + Exterior) 02 02 

Fonte: Diadam/Suest/SC 

 

QUADRO A.11.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO 

ESPECIAL LOCADOS DE TERCEIROS 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

QUANTIDADE DE IMÓVEIS 

LOCADOS DE TERCEIROS 

PELA UJ 

EXERCÍCIO 

2011 

EXERCÍCIO 

2010 

BRASIL 

SC 01 04 

município 1 

 
 

município 2 

 
 

município “n” 

 
 

UF “n” 

  município 1 

 
 

município 2 

 
 

município “n” 

 
 

Subtotal Brasil 

  EXTERIOR PAÍS 1 01 04 
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cidade 1 

 
 

cidade 2 

 
 

cidade “n” 

 
 

PAÍS “n” 

  cidade 1 

 
 

cidade 2 

 
 

cidade “n” 

 
 

Subtotal Exterior 

  Total (Brasil + Exterior) 01 04 

Fonte: Diadam/Suest/SC 

 

QUADRO A.11.3 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA 

UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DA UJ 

UG RIP 
Regi

me 

Estado 

de 

Conse

rvação 

Valor do Imóvel 

Despesa com 

Manutenção no 

exercício 

Valor 

Histórico 

Data da 

Avaliação 

Valor 

Reaval

iado 

Imóvel 
Instala

ções 

255024 810500187500-1 15 5 488.016,72 26.12.2000 - - - 

255024 810500188500-7 21 2 47.254,36 26.12.2000 - - - 

Total 

  Fonte: Diadam/Suest/SC 

1 – Aquicultura 12 – Em regularização – Outros 

2 – Arrendamento 13 – Entrega – Adm. Federal Direta 

3 – Cessão – Adm. Federal Indireta 14 – Esbulhado (Invadido) 

4 – Cessão – Outros 15 – Imóvel Funcional 

5 – Cessão – Prefeitura e Estados 16 – Irregular – Cessão 

6 – Cessão Onerosa 17 – Irregular – Entrega 

7 – Comodato 18 – Irregular – Outros 

8 – Disponível para Alienação 20 – Locação para Terceiros 

9 – Em processo de Alienação 21 – Uso em Serviço Público 

10 – Em regularização – Cessão 22 – Usufruto Indígena 

11 – Em regularização – Entrega 23 – Vago para Uso 

Estado de Conservação: estado em que se encontra o imóvel, segundo a seguinte classificação: 

1 – Novo 5 – Reparos Importantes 

2 – Muito Bom 6 – Ruim 

3 – Bom 7 – Muito Ruim (valor residual) 

4 – Regular 8 – Sem Valor 

ANÁLISE CRÍTICA: 

Informamos que, o imóvel onde funciona a Superintendência da Funasa, o estado de conservação 

necessita de reparos importantíssimos e de caráter de urgência; informamos também, que, quanto 

ao valor dos imóveis, encontra-se defasados, e que foi solicitado a Superintendência Regional do 

Patrimônio da União em Santa Catarina, reavaliação dos imóveis, através do Ofício 

n.º146/Salog/Sopat/Suest/Funasa/SC, datado de 30 de janeiro de 2012, assinado pelo 

Superintendente Estadual/Funasa/SC, e que até a presente data, não obtivemos resposta.     
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12. INFORMAÇÕES SOBRE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO (TI)  

OBS.: Esta Superintendência Estadual da Funasa/SC, não tem contrato de TI. 

12.1 Gestão de Tecnologia da Informação (TI)  
QUADRO A.12.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE 

JURISDICIONADA 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

Quesitos a serem avaliados 
Avaliação 

1 2 3 4 5 

Planejamento da área           

1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o 

planejamento da UJ como um todo.           

2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.           

3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI 

para a UJ. 

 

    

 

  

Perfil dos Recursos Humanos envolvidos           

4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. Informar 

quantitativos 

5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do 

Órgão/Entidade.           

Segurança da Informação           

6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar 

estrategicamente com segurança da informação.           

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

instituída mediante documento específico.           

Desenvolvimento e Produção de Sistemas           

8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis 

com as necessidades da UJ.           

9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia 

definida.           

10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI 

do Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes.           

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

Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI           

12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em 

relação ao desenvolvimento interno da própria UJ. 

Informar o 

percentual de 

participação 

13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados 

os benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente 

em termos de TI.           

14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área 

específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI.           

15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade 

referente a produtos e serviços de TI terceirizados?           

Considerações Gerais: 

LEGENDA 

Níveis de avaliação: 

(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente      
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NÃO aplicada ao contexto da UJ. 

(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente 

aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua minoria. 

(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de 

aplicação do fundamento descrito na afirmativa no contexto da UJ. 

(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente 

aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua maioria. 

(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente 

aplicada ao contexto da UJ. 
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13. INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES DE 

PAGAMENTO 

13.1 Despesas Com Cartão de Crédito Corporativo 

13.1.1 Relação dos portadores de cartão de crédito corporativo na unidade 

e utilização no exercício 

QUADRO A.13.1 -  DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO 

CORPORATIVO POR UG E POR PORTADOR 

Valores 

em R$ 

1,00 

Código da UG 1 255024 
Limite de 

Utilização da UG 
50.000,00 

Portador  CPF 

Valor do 

Limite 

Individual  

Valor 

Total 
Saque Fatura 

Haroldo Vicente de Paula 294.380.981-00 50.000,00 0,00 5.676,11 5.676,11 

 - - - - - 

Total utilizado pela UG  0,00 5.676,11 5.676,11 

Código da UG 2: Limite de Utilização da UG: 

 - - - - - 

 - - - - - 

Total utilizado pela UG  - - - 

Total utilizado pela UJ  - - - 

Fonte: Diadm/Suest/SC 

13.1.2 Utilização dos cartões de crédito corporativo da unidade 

 

QUADRO A.13.2 – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO 

CORPORATIVO (SÉRIE HISTÓRICA) 

Valores em 

R$ 1,00 

Exercício

s 

Saque Fatura Total (R$) 

Quantidade (a) Valor  
Quantidad

e 
(b) Valor (a+b) 

2011 0 0,00 07 5.676,11 5.676,11 

2010 22 4.413,68 33 49.240,82 53.654,50 

2009 41 21.578,60 27 50.708,51 72.287,11 

Fonte: Diadm/Suest/SC 
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14. INFORMAÇÕES SOBRE RENÚNCIA TRIBUTÁRIA. 
 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

14.1 Renúncias Tributárias sob Gestão da UJ 
QUADRO A.14.1 – RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS SOB GESTÃO DA UJ 

Tribut

o 

Legislaçã

o 

Natureza da 

Renúncia 

(LRF, art. 14, § 1º) 

Objetivos 

Socioeconômic

os 

Contraparti

da Exigida 

Prazo 

de 

Vigênci

a 

Medidas 

de 

Compens

ação 

     
  

     
  

Fonte: 

 

14.2 Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida 

 

NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

 

QUADRO A.14.2 - VALORES RENUNCIADOS E RESPECTIVA CONTRAPARTIDA 

Valores 
2011 2010 2009 

Estimativa Efetivo Estimativa Efetivo Estimativa Efetivo 

Renúncia 
      

Contraparti

da       

Medidas de 

Compensaçã

o 
      

Fonte: 
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14.3 Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoa Jurídica e Física 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

QUADRO A.14.3 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS PELA RENÚNCIA – PESSOAS 

FÍSICAS 

UF 

2011 2010 2009 

Quantidade 
Valor 

Renunciado 
Quantidade 

Valor 

Renunciado 
Quantidade 

Valor 

Renunciado 

AC 
      

AL 
      

AP 
      

AM 
      

BA 
      

CE 
      

DF 
      

ES 
      

GO 
      

MA 
      

MT 
      

MS 
      

MG 
      

PA 
      

PB 
      

PR 
      

PE 
      

PI 
      

RJ 
      

RN 
      

RS 
      

RO 
      

RR 
      

SC 
      

SP 
      

SE 
      

TO 
      

 
      

Fonte: 
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QUADRO A.14.4 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS PELA RENÚNCIA – PESSOAS 

JURÍDICAS 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 
 

UF 

2011 2010 2011 

Quantidade 
Valor 

Renunciado 
Quantidade 

Valor 

Renunciado 
Quantidade 

Valor 

Renunciado 

AC 
      

AL 
      

AP 
      

AM 
      

BA 
      

CE 
      

DF 
      

ES 
      

GO 
      

MA 
      

MT 
      

MS 
      

MG 
      

PA 
      

PB 
      

PR 
      

PE 
      

PI 
      

RJ 
      

RN 
      

RS 
      

RO 
      

RR 
      

SC 
      

SP 
      

SE 
      

TO 
      

 
      

Fonte: 

14.4 Beneficiários da Contrapartida da Renúncia Tributária - Pessoas 
Físicas e Jurídica 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 
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QUADRO A.14.5 - BENEFICIÁRIOS DA CONTRAPARTIDA DA RENÚNCIA – 

PESSOAS FÍSICAS 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

 

UF 

2011 2010 2009 

Quantidade 
Valor 

Aplicado 
Quantidade 

Valor 

Aplicado 
Quantidade 

Valor 

Aplicado 

AC 
      

AL 
      

AP 
      

A

M       

BA 
      

CE 
      

DF 
      

ES 
      

G

O       

M

A       

M

T       

MS 
      

M

G       

PA 
      

PB 
      

PR 
      

PE 
      

PI 
      

RJ 
      

RN 
      

RS 
      

RO 
      

RR 
      

SC 
      

SP 
      

SE 
      

TO 
      

 
      

Fonte: 
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Quadro A.14.6 - Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 
 

UF 

2011 2010 2009 

Quantidade 
Valor 

Aplicado 
Quantidade 

Valor 

Aplicado 
Quantidade 

Valor 

Aplicado 

AC 
      

AL 
      

AP 
      

A

M       

BA 
      

CE 
      

DF 
      

ES 
      

GO 
      

M

A       

M

T       

MS 
      

M

G       

PA 
      

PB 
      

PR 
      

PE 
      

PI 
      

RJ 
      

RN 
      

RS 
      

RO 
      

RR 
      

SC 
      

SP 
      

SE 
      

TO 
      

 
      

Fonte: 

. 
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14.5 Programas Orçamentários Financiados com Contrapartida de 
Renúncia de Receita Tributária  

. “NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

QUADRO A.14.7 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA RENÚNCIA DE RECEITA PELA 

PRÓPRIA UJ 

Renúncia Programas 

Recursos Renunciados 

Aplicados  

Recursos Orçamentários 

Liquidados 

2011 2010 2009 2011 2010 2009 

 

              

                

Fonte: 

 

14.6 Prestações de Contas de Renúncia de Receitas 

 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

 

QUADRO A.14.8 - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RENÚNCIA DE RECEITAS 

Situação 
2011 2010 2009 

Qtd. Valor Qtd. Valor Qtd. Valor 

PC não Apresentadas 
 

  
  

 

PC Aguardando 

Análise  
  

  
 

PC em Análise 
 

  
  

 

PC não Aprovadas 
 

  
  

 

PC Aprovadas 
 

  
  

 

Fonte: 

14.7 Comunicações à RFB 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

 

QUADRO A.14.9 - COMUNICAÇÕES À RFB 

Renún

cia 

2011 2010 2009 

Comunicaçõ

es 

Valores 

Indevidamen

te 

Renunciados 

Comunicaçõ

es 

Valores 

Indevidamen

te 

Renunciados 

Comunicaçõ

es 

Valores 

Indevidame

nte 

Renunciado

s 

Susp Canc. Susp Canc. Susp Canc. Susp Canc. Susp Canc. Susp Canc. 
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14.8 Indicadores de Gestão da Renúncia de Receitas 
“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

 

QUADRO A.14.10 - INDICADORES DE GESTÃO DA RENÚNCIA DE RECEITAS 

Ano 

Metas 

Renúncia/PI

B 

(%) 

Geração de 

empregos 

Descrição Indicador Prev. Real. Nac. Diretos 
Indireto

s 

2011 
 

 
     

2010 
 

 
     

2009 
 

 
     

14.9 Declaração 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 
 

DECLARAÇÃO 

Eu, (gestor responsável pela concessão, pelo acompanhamento e 

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

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

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

fiscal, com o seu número e data de edição), foi verificada a situação de regularidade dos 

beneficiários com relação aos pagamentos dos tributos junto à Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS - e à Seguridade 

Social, em consonância com o disposto na Constituição Federal, art. 195, § 3º; na Lei 

n° 9.069/1995, art.60; na Lei n° 8.036/1990, art. 27, alínea “c”; e na Lei n° 8.212/1991, 

art. 47, inciso I, alínea “a”. 

Destaco que os beneficiários abaixo relacionados não cumpriram tais 

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

adotadas para o cumprimento dos normativos acima mencionados). 

 

Brasília, ___ de ____ de 20__. 

 

(Gestor) 

(CPF) 

(Cargo/Unidade Jurisdicionada) 
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14.10  Fiscalizações Realizadas pela RFB 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

 

QUADRO A.14.11 - AÇÕES DA RFB 

Renúncia Fiscalizações 

Autos de Infração Recolhimento 

Qtd. 

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

            

TOTAL           
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15. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA 

ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU. 

 
15.1 Deliberações do TCU atendidas no exercício 
 

QUADRO A.15.1 - CUMPRIMENTO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU ATENDIDAS NO 

EXERCÍCIO 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA EM SANTA 

CATARINA 
FUNASA (2207) 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

01 001.101/2005-9 
271/2011- 2ª 

Câmara 
9.1 Conhecer 27327-TCU/Sefip 

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

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA EM SANTA 

CATARINA 
FUNASA (2207) 

Descrição da Deliberação: 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO 

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS FUNASA (2207) 

Síntese da providência adotada:  

-PROVIDENCIADO OFÍCIO Nº 463/SEREH/SC/2011, AO TCU, ENCAMINHADO 

DECISÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA PARA QUE TRATA DO MESMO OBJETO, PARA 

CONHECIMENTO DA LIMINAR, BEM COMO FOI SOLICITADO ORIENTAÇÃO 

QUANTO AOS PROCEDIMENTOS. 

Síntese dos resultados obtidos 

-AGUARDANDO ORIENTAÇÃO DO TCU, QUANTO AS PROVIDÊNCIAS. 

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

providências pelo gestor 

-A DEMORA DO TCU DAS DEVIDAS ORIENTAÇÕES. 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA EM SANTA 

CATARINA 
FUNASA (2207) 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Ordem Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

02 009.440/2008-4 2986/2011   215/2011-TCU/Sefip 

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

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA EM SANTA 

CATARINA 
FUNASA (2207) 

Descrição da Deliberação: 

CONSIDERAR ILEGAL A APOSENTADORIA DO SERVIDOR, NEGAR SEU 

REGISTRO. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS FUNASA (2207) 

Síntese da providência adotada:  

-TORNADO SEM EFEITO A PORTARIA INICIAL QUE CONCEDEU A 

APOSENTADORIA AO SERVIDOR.  

Síntese dos resultados obtidos 

- EMISSÃO DO NOVO ATO DE CONCESSÃO, ALTERANDO O FUNDAMENTO DA 

PORTARIA INICIAL.   

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

providências pelo gestor 

O ENCAMINHAMENTO PELO TCU DO ACÓRDÃO, DIRETAMENTE AO SERVIDOR.  
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15.2 Deliberações do TCU pendentes de atendimento ao final do exercício 

 

QUADRO A.15.2 - SITUAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DO TCU QUE PERMANECEM 

PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 
 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

 
 

Deliberações do TCU 

Deliberações expedidas pelo TCU 

Orde

m 
Processo Acórdão Item Tipo Comunicação Expedida 

 
     

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

 
 

Descrição da Deliberação: 

 Justificativa apresentada pelo seu não cumprimento 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

 

 

Justificativa para o seu não cumprimento:  

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

providências pelo gestor 

 

Justificativa: Não houve no exercício de 2011 nenhuma deliberação expedida do TCU 

com pendências de atendimento à nossa Suest/SC. 
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15.3 Recomendações do OCI atendidas no exercício 

QUADRO A.15.3 - RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO 

OCI 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

 
 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

        

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

 
 

Descrição da Recomendação: 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

 

          

Síntese da providência adotada:  

 Síntese dos resultados obtidos 

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

providências pelo gestor 
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15.4 Recomendações do OCI pendentes de atendimento ao final do 
exercício 

 

QUADRO A.15.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE 

PERMANECEM PENDENTES DE ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    01 OS - 201108836 013 OS - 201108836 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Considerando a falta de atuação dos Gestores durante todo o exercício 2010 perante as 

recomendações do Relatório de Auditoria de Gestão 2009, bem como o encerramento da 

vigência do Contrato nº 19/2009 sem que outro o tenha sucedido para contratação do mesmo 

objeto, recomendamos que os Gestores adotem as devidas medidas administrativas e legais 

após a apuração das responsabilidades pela Corregedoria do Órgão. 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

Quanto a apuração de responsabilidade recomendada pela CGU, estamos aguardando 

providências através da Corregedoria da Funasa/Presidência. 

Síntese dos resultados obtidos 

Através do Pregão Eletrônico nº 20/2010 obtivemos sucesso na contratação de motoristas para 

atendimento a saúde indígena que até então fazia parte da missão da Funasa.  

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

providências pelo gestor 

Demora na conclusão do certame licitatório considerando a complexidade do mesmo.  

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    02 OS - 201108836 018 OS - 201108836 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 
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Recomendamos que, em outros processos licitatórios que envolvam mão de obra, os 

responsáveis atentem para a exigência de utilização de uma mesma convenção coletiva de 

trabalho na formação de preços das propostas participantes. 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

Nos próximos processos serão adotas as recomendações  

Síntese dos resultados obtidos 

Ainda não houve nova licitação  

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

providências pelo gestor 

 Falta de um Procurador Federal atuando na Superintendência uma vez que a nossa assitência 

jurídica encontra-se lotada no Rio Grande do Sul 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    03 OS - 201108836 018 OS - 201108836 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Rever as composições de preços aplicadas nos contratos cujo salário base da proposta 

vencedora da licitação não correspondia a convenção coletiva de trabalho estipulada no Edital, 

atentando para a prática de valores abusivos também nos demais componentes do preço, 

principalmente no momento em que as empresas solicitarem reequilíbrio econômico-financeiro 

dos contratos, evitando assim o pagamento de valores acima dos praticados no mercado para os 

postos de motorista. 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

Contrato sub-rogado para Sesai   

Síntese dos resultados obtidos 

Ainda não houve nova licitação  

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

providências pelo gestor 

 Falta de um Procurador Federal atuando na Superintendência uma vez que a nossa assitência 

jurídica encontra-se lotada no Rio Grande do Sul 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 
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Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    04 OS - 201108836 020 OS - 201108836 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Reiteramos a necessidade dos Gestores demandarem junto à Cgerh da FUNASA a 

regularização de seus processos de cessão e requisição de servidores e do atendimento 

tempestivo das recomendações da CGU. 

 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

Os processos de cessão e requisição dos servidores já foram regularizados   

Síntese dos resultados obtidos 

  

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

providências pelo gestor 

 Estamos com os processos regularizados 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    05 OS - 201108836 023 OS - 201108836 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Revisar o referido ato (processo nº 25295.015180/2009-33), com vistas ao ressarcimento das 

parcelas alcançadas pela prescrição, porém pagas administrativamente. 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

Recomendação atendida    

Síntese dos resultados obtidos 

 Processo regularizado 

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

providências pelo gestor 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    06 OS - 201108836 025 OS - 201108836 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Envidar esforços junto ao órgão central da FUNASA para que sejam liberados recursos para 

manutenção do prédio nacional sob responsabilidade da Superintendência Estadual da Funasa 

em Santa Catarina. 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

Através do memorando 185 de 21/07/2011 foi informado a Presidência da Funasa da 

necessidade da reforma do telhado.    

Síntese dos resultados obtidos 

Não houve liberação de recursos.  

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

providências pelo gestor 

 Decreto 7446/11 contendo despesas na administração pública 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    07 OS - 201108836 025 OS - 201108836 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

 Procurar atender as recomendações contidas no Laudo Técnico das Condições Ambientais do 

Trabalho, elaborado por profissionais do órgão central da FUNASA. 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

ASuest/ SC vem se empenhando em atender a referida recomendação.    

Síntese dos resultados obtidos 

Poucos resultados foram alcançados por falta de recursos  
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Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de 

providências pelo gestor 

 Decreto 7446/11 contendo despesas na administração pública 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    08 OS - 201108836 026 OS - 201108836 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

 Proceder, caso a caso, o devido lançamento, avaliação e atualização das benfeitorias, no 

SPIUnet, de todos os seus imóveis para fins de adequação. 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

ASuest/ SC vem se empenhando em atender a referida recomendação.    

Síntese dos resultados obtidos 

Poucos resultados foram alcançados por falta de recursos  

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

providências pelo gestor 

 A Divisão de Administração da Suest/SC vem passando por sérias dificuldades em virtude da 

falta de recursos humanos em seu quadro funcional. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    09 OS - 201108836 026 OS - 201108836 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Organizar, formalizar e divulgar a rotina interna de gestão de bens imóveis com as atribuições e 

o fluxo de informações bem definidos, para que os registros mantenham-se atualizados. 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  
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ASuest/ SC vem se empenhando em atender a referida recomendação.    

Síntese dos resultados obtidos 

Poucos resultados foram alcançados por falta de recursos  

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

providências pelo gestor 

 A Divisão de Administração da Suest/SC vem passando por sérias dificuldades em virtude da 

falta de recursos humanos em seu quadro funcional. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    10 OS - 201108836 033 OS - 201108836 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Aprimorar as rotinas de conferência dos lançamentos de dados no Sistema SIASG para que os 

mesmos representem de forma fidedigna as informações constantes nos processos físicos da 

Unidade. 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

ASuest/ SC vem se empenhando em atender a referida recomendação.    

Síntese dos resultados obtidos 

Poucos resultados foram alcançados por falta de recursos  

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

providências pelo gestor 

 A Divisão de Administração da Suest/SC vem passando por sérias dificuldades em virtude da 

falta de recursos humanos em seu quadro funcional. 

 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    11 OS - 201108836 040 OS - 201108836 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Aprimorar a gestão ambiental no âmbito da Suest/SC, bem como manter registros, estudos, 



107 

 

levantamentos que permitam futuramente aferir a evolução das práticas em relação ao 

comportamento de exercício anteriores. 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

ASuest/ SC vem se empenhando em atender a referida recomendação.    

Síntese dos resultados obtidos 

Poucos resultados foram alcançados por falta de recursos  

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

providências pelo gestor 

 A Divisão de Administração da Suest/SC vem passando por sérias dificuldades em virtude da 

falta de recursos humanos em seu quadro funcional. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    12 OS - 227242 002 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Planejar as fiscalizações de forma que um percentual maior dos convênios formalizados pela 

Unidade sejam fiscalizados a cada exercício. 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

Os convênios estão sendo acompanhados e fiscalizados, no que tange o percentual dos 

convênios em análise os quais não cabe visita de supervisão (63,07%) temos a informar que os 

mesmos não tiveram seus projetos aprovados e consequentemente suas obras não foram 

iniciadas não cabendo portanto visita de supervisão.     

Síntese dos resultados obtidos 

 O planejamento das fiscalizações alcançou um resultado positivo, pois foram efetivamente 

acompanhados e fiscalizados os convênios que se encontram com as obras em andamento.  

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

providências pelo gestor 

Liberação de recursos para o andamento de 36,06% dos convênio aprovados em contra ponto 

8% dos convênios foram cancelados ou ideferidos  
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    13 OS - 227242 002 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Garantir que os relatórios de fiscalização sejam revisados pelos responsáveis pelo setor de 

fiscalização dos convênios na Unidade, constando o "de acordo" destes responsáveis nos 

relatórios produzidos. 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  
 Utilizamos os modelos de relatório de visita técnica para cada ação proposto na publicação da Funasa 
“Orientações para Execução de Obras e Serviços de Engenharia para Funasa“, onde será acrescido o 
“de acordo” de forma a garantir a recomendação feita  

Síntese dos resultados obtidos 

 Os relatórios de fiscalização estão sendo revisados pelos responsáveis conforme recomendado 

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

providências pelo gestor 

 Todas as informações constantes dos relatórios de visita técnica são encaminhadas pelo técnico 

e apreciadas pelo gestor 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    14 OS - 227242 002 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Esclarecer os fatos relacionados a supressão de uma série de convênios da "Relação dos 

Convênios e dos Técnicos Responsáveis pelo Acompanhamento dos Mesmos" do período a 

partir de agosto de 2009, em especial do Convênio formalizado com o município de Urubici 

SAA 1249 2005, bem como apresentar o Memorando nº 983/COCEC/CGCON/DEPIN, de 

05/06/2009. 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 
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Síntese da providência adotada:  

   Foi tirado o extrato SIAFI,, onde constam os processos suprimidos que estão com a vigência 

expirada, ou seja, convênios cancelados conforme Memorando nº 983/Cocec/Cgcon/Depin de 

05/6/2009,). 

Quanto ao Convênio 1249/2005-SAA Urubici, este foi suprimido por erro de digitação, mas no 

mesmo mês foi acrescentado quadro da “Relação dos Convênios e dos Técnicos Responsáveis 

pelo Acompanhamento dos Mesmos” . 

Síntese dos resultados obtidos 

 Recomendação atendida 

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

providências pelo gestor 

Revisão da situação dos convênios no SIAFI e das planilhas de controle interno da Diesp. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    15 OS - 227242 002 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Reitera-se a recomendação contida no Relatório nº 224408, reproduzida a seguir: 

"RECOMENDAÇÃO: 001 Realizar revisão do planejamento da CORE/FUNASA/SC relativo 

às ações de acompanhamento e fiscalização das obras em execução no Estado de Santa 

Catarina mediante convênios com as prefeituras municipais, a fim de aprimorar a atuação da 

coordenação na fiscalização dos objetos conveniados, em especial considerando o aumento do 

efetivo de engenheiros existente atualmente na CORE/SC". 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

  Realizamos o planejamento para realização das visitas técnicas para acompanhamento e 

fiscalização dos convênios. 

Informamos que 63,7% dos convênios estão em análise não cabendo visita de supervisão. 8% 

dos convênios foram cancelados ou indeferidos e 36,3% dos convênios aprovados foram 

liberados recursos e encontra-se com obras em andamento passíveis de visita de fiscalização. O 
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planejamento para visitas foi feito trimestral, sendo 15 visitas para o 1º trimestre, 20 visitas 

para o 2º trimestre, 22 visitas para o 3º trimestre e 23 visitas para o 4º trimestre. 

  

Síntese dos resultados obtidos 

O planejamento das fiscalizações alcançou um resultado positivo, pois foram efetivamente 

acompanhados e fiscalizados os convênios que se encontram com as obras em andamento. 

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

Liberação de recursos para o andamento de 36,06% dos convênio aprovados em contra ponto 

8% dos convênios foram cancelados ou ideferidos providências pelo gestor 

 . 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    16 OS - 227242 002 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Manter atualizados os documentos com a relação de Convênios a serem fiscalizados pela 

Unidade por responsável. 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

Atualização das planilhas  de controle interno da Diesp para facilitar a fiscalização dos 

convênios.   

Síntese dos resultados obtidos 

 Levantamento dos convênios a serem fiscalizados 

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

providências pelo gestor 

Integração de todos os técnicos para a realizar o levantamento situacional de cada um dos 

convênios de sua responsabilidade, considerando a planilha de controle interno da Diesp . 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    17 OS - 227242 011 OS - 227242 
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Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Reiteram-se as recomendações efetuadas no Relatório de Auditoria nº 224408, conforme 

relatadas a seguir: "RECOMENDAÇÃO: 001 Proceder à imediata apuração dos processos de 

sindicância n.¨ 25295.002.321/2007-96, 25295.000.184/2007-55, 25295.003.867/2007-64 e 

25295.000.113/2008-33, reiterando a recomendação constante do item 6.2.1.2 do 

Relatório/CGU nº 208108 (Prestação de Contas/2007), inclusive requisitando servidores de 

outras Coordenações da FUNASA ou ainda de outros órgãos do Serviço Público Federal, sob 

pena de responsabilidade solidária, e considerando-se os riscos de prescrição das 

irregularidades a serem apuradas. RECOMENDAÇÃO: 002 Proceder à imediata apuração dos 

processos de sindicância n.¨ 25295.004336/2007-99, 25295.000998/2008-71, 

25295.003029/2008-71, 25295.000244/2009-59 e 25295.005696/2008-99, inclusive 

requisitando servidores de outras Coordenações da FUNASA ou ainda de outros órgãos 

Serviço Público Federal. RECOMENDAÇÃO: 003 Proceder ao ressarcimento das despesas já 

custeadas pela FUNASA, em relação ao processo nº 25295.005696/2008-99, caso se apure que 

o dano ao patrimônio da FUNASA seja de responsabilidade de terceiros ou de servidor público. 

RECOMENDAÇÃO: 004 Observar, nos casos vindouros, os prazos e os procedimentos legais, 

sob pena de responsabilidade solidária, e tendo em vista o princípio do devido processo legal, 

afastando a nulidade dos atos praticados em sede de processos disciplinares, uma vez que, 

como não foram praticados em 2008 atos de sindicância, restou prejudicada a análise do 

atendimento de recomendação contida no item 6.2.1.3 do Anexo I do Relatório/CGU nº 208108 

(Prestação de Contas/2007), cujo registro permanece para verificações futuras". 

 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

A Suest/SC está com muita dificuldade em realizar os processos acima mencionados por falta 

de pessoal e recursos    

Síntese dos resultados obtidos 

 Até o momento não conseguimos atender a referida recomendação 

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

providências pelo gestor 

O Decreto 7446/11 é um fator negativo no sentido de trazer servidores de outras 

Superintendências para a realização dos referidos processos  

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    18 OS - 227242 012 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 
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Apresentar os documentos que comprovem que foi criado grupo de trabalho para atuação na 

área, bem como os resultados dos trabalhos desenvolvidos por este grupo em 2009. 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  
Em atendimento ao Memorando 349/Ascom/Core-SC, de 19 de junho de 2009, que apontava as 
principais pendências da Equipe de Educação em Saúde da Coordenação Regional de Santa Catarina, 
a Presidência da Funasa mobilizou Força-tarefa composta por 05 servidores da Coordenação de 
Educação em Saúde da Presidência da Funasa e das Coordenações Regionais de Goiás, Ceará, 
Maranhão e Bahia, que efetuou, no período de 18 a 27 de novembro de 2009, supervisões (visitas 
técnicas in loco) à execução de Programas de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS) de 
28 convênios de saneamento (Anexo 2). De acordo com os técnicos da Força-tarefa, 04 PESMS 
estavam em condições de aprovação, recebendo desta Equipe de Educação em Saúde Parecer 
Técnico final de Aprovação. 

Síntese dos resultados obtidos 
 Avaliamos que a Força-tarefa constituiu reforço importante, porém pontual, que não garantiu que esta 
Equipe cumprisse plenamente os objetivos institucionais 

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

providências pelo gestor 

 A Educação e Saúde da Suest/SC continua com deficiência de servidores prejudicando a sua 

atuação.   

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    19 OS - 227242 014 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Apresentar os documentos que comprovem que os assuntos tratados no item 1.1.2.1 tenham 

sido comunicados para a FUNASA Nacional, conforme já recomendado na recomendação nº 

004, reproduzida a seguir: "RECOMENDAÇÃO: 004 Considerando a possibilidade de 

ocorrência das mesmas impropriedades em outros Estados em que a FUNASA Nacional já 

tenha concedido ou venha a conceder recursos na forma mencionada nesta Constatação, 

encaminhar em regime de urgência este tema à Presidência da FUNASA, para que sejam 

adotadas tempestivamente as recomendações expedidas neste Relatório, no que couber, e 

tomadas as devidas medidas legais, sob a análise do setor jurídico da entidade, evitando as 

ocorrências verificadas em Santa Catarina. Tal necessidade é corroborada a partir do 

documento apresentado pela FUNASA/SC intitulado "Centro Regional Integrado de 

Saneamento Ambiental CRISA - Proposta", onde consta que "A Funasa no conjunto de ações 

desenvolvidas para atender a Lei, apoiou tecnicamente e financeiramente a implantação do 

Consórcio Intermunicipal do Paraná CISMAE, e o Consórcio Intermunicipal do Sul do Piauí - 

CORESA, e, está apoiando a formação dos Consórcios Intermunicipais da região de Londrina - 

PR - CISMASA, nos Estados do Ceará, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo e São 

Paulo". 

 

Providências Adotadas 
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Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

Reiteramos o memorando nº 487/Diesp de 31/08/2009, através do memorando nº 53 de 20 de 

janeiro, para comprovar que os assuntos tratados no item 1.1.2.1 foram comunicados para a 

Funasa Nacional, solicitando manifestação quanto a recomendação 

Síntese dos resultados obtidos 

 Até a presente data a Presidência não se manifestou  

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

providências pelo gestor 

 Demora no atendimento das solicitações por parte dos setores superiores 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    20 OS - 227242 015 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Reitera-se a recomendação efetuada no Relatório de Auditoria nº 224408, reproduzida a seguir: 

"RECOMENDAÇÃO: 001 Realizar uma apuração do Processo nº 25100.027.770/2007-87 

(Contrato nº 60/2007) a fim de verificar se não houve contradição entre os pareceres emitidos 

pela Procuradoria neste e no Pregão nº 06/2008, bem como para certificar que o Contrato nº 

60/2007, gerenciado pela FUNASA em Brasília, foi firmado de acordo com as normas 

previstas na legislação (não caracterizando-se, também, como administração contratada)". 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

Encaminhamos para o Departamento de Administração da Presidência da Funasa, o 

memorando nº 424/Salog/Diadm/Core/SC em 03/08/2009, sob o protocolo nº 

25295.020.431/2009-00 solicitando orientação de como proceder para atender a referida 

recomendação  

Síntese dos resultados obtidos 

 Aguardando orientação 

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

providências pelo gestor 

Falta de resposta nas solicitações da Suest 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    21 OS - 227242 016 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Reitera-se a seguinte recomendação efetuada no Relatório nº 224408: "RECOMENDAÇÃO: 

002 Apurar responsabilidade sobre a ausência de um planejamento detalhado da obra referente 

ao Contrato nº 11/2007, conforme orientado no Parecer da Procuradoria Jurídica da FUNASA". 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

  O parecer técnico conclusivo (Parecer Técnico Diesp n° 374/2009), foi elaborado em 9 de 

outubro de 2009 e encaminhado ao Gabinete por meio do Memorando n° 349/Diesp,datado de 

27 de outubro de 2009. 

De acordo com o Parecer técnico chegamos a conclusão que houve sim planejamento da 

execução da obra, tanto por parte da empresa responsável pela elaboração do projeto como por 

parte dos técnicos da Funasa. Verificou-se ainda ausência de manifestação contrária, por parte 

das empresas participantes do processo licitatório, aos itens do edital e seus anexos, incluindo o 

projeto, até a abertura das propostas de preços. Durante a execução da obra a empresa 

vencedora do certame em momento algum questionou o cronograma físico-financeiro 

planejado no projeto. Portanto não cabendo apurar responsabilidade pela falta de planejamento 

detalhado da obra referente ao Contrato nº 11/2007.  

Síntese dos resultados obtidos 

 Não cabe apuração de responsabilidade por falta de planejamento 

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

providências pelo gestor 

  

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    22 OS - 227242 017 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 
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Tendo em vista que não houve a comprovação de que a empresa contratada recolheu o INSS 

dos 11 funcionários que ela listou como tendo executado a obra (apresentou recolhimento de 3 

funcionários), bem como foi verificado que os funcionários da obra foram contratados, segundo 

a empresa, em data posterior ao do período de início das obras, informando as datas de 

contratação para um número de funcionários inferior ao que a empresa havia afirmado que 

havia executado a obra (4 em vez de 11), proceder a abertura de processo de penalidade sobre a 

empresa contratada, haja vista os citados descumprimentos contratuais.  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

  Foi iniciado o processo de penalidade  contra a empresa contratada  

Síntese dos resultados obtidos 

 O Processo encontra-se em andamento 

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

providências pelo gestor 

 A falta de pessoal capacitado e a não existência de um procurador federal a disposição desta 

Suest em Florianópolis  

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    23 OS - 227242 018 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Reitera-se a recomendação contida no Relatório nº 224408, reproduzida a seguir: 

"RECOMENDAÇÃO: 001 Analisar de forma tempestiva as justificativas de inexecução 

contratual da empresa, aplicando, se necessário e com brevidade, as devidas penalidades 

previstas em Contrato". 

  

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

   Foi iniciado o processo de penalidade  contra a empresa contratada 

Síntese dos resultados obtidos 

 O Processo encontra-se em andamento 

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

providências pelo gestor 

A falta de pessoal capacitado e a não existência de um procurador federal a disposição desta 

Suest em Florianópolis . 
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Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    24 OS - 227242 019 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Reitera-se a recomendação contida no Relatório nº 224408, reproduzida a seguir: 

"RECOMENDAÇÃO: 002 Aplicar as devidas penalidades à empresa contratada, pela 

inexecução do Contrato nº 15". 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

   Foi iniciado o processo de penalidade  contra a empresa contratada 

Síntese dos resultados obtidos 

 O Processo encontra-se em andamento 

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

providências pelo gestor 

 A falta de pessoal capacitado e a não existência de um procurador federal a disposição desta 

Suest em Florianópolis .. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    25 OS - 227242 020 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Tendo em vista que não houve a comprovação de que a empresa contratada recolheu o INSS 

dos funcionários que trabalharam na obra, tendo a empresa disponibilizado documentação de 

recolhimento do INSS de alguns dos funcionários que trabalharam na execução da obra objeto 

do Contrato nº 11/2008, bem como informou que os funcionários que trabalharam na obra 

foram contratados em datas posteriores ao do início desta, proceder a abertura de processo de 

penalidade sobre a empresa contratada, haja vista os citados descumprimentos contratuais. 

 

Providências Adotadas 
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Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

   Foi iniciado o processo de penalidade  contra a empresa contratada 

Síntese dos resultados obtidos 

 O Processo encontra-se em andamento 

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

providências pelo gestor 

 A falta de pessoal capacitado e a não existência de um procurador federal a disposição desta 

Suest em Florianópolis ... 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    26 OS - 227242 021 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Reitera-se a recomendação contida no Relatório nº 224408, reproduzida a seguir: 

"RECOMENDAÇÃO: 001 Aplicar as devidas penalidades à empresa contratada, pela 

inexecução contratual, em função da realização de escavações que acarretaram riscos para as 

comunidades indígenas beneficiadas". 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

  Foi iniciado o processo de penalidade  contra a empresa contratada  

Síntese dos resultados obtidos 

 O Processo encontra-se em andamento 

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

providências pelo gestor 

A falta de pessoal capacitado e a não existência de um procurador federal a disposição desta 

Suest em Florianópolis ... . 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    27 OS - 227242 022 OS - 227242 
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Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Comprovar a aplicação e o recolhimento de multas contratuais em relação aos contratos 

rescindidos pela CORE/FUNASA/SC, após expiração de prazo, referentes ao Processo nº 

25295.004.438/2007-12. 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

  Foi iniciado o processo de penalidade  contra a empresa contratada  

Síntese dos resultados obtidos 

 O Processo encontra-se em andamento 

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

providências pelo gestor 

 A falta de pessoal capacitado e a não existência de um procurador federal a disposição desta 

Suest em Florianópolis ... .. 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    28 OS - 227242 023 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Reiteram-se as recomendações contidas no Relatório nº 224408, reproduzidas a seguir: 

"RECOMENDAÇÃO: 001 Aplicar as devidas penalidades/sanções contratuais, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, face atraso no prazo de entrega das obras, para 

os contratos nº 01/2006, 03/2006, 04/2006 e 05/2006. RECOMENDAÇÃO: 002 Apresentar os 

documentos que comprovem os supostos juros devidos às contratadas em relação aos Contratos 

nº 01/2006 e 03/3006, providenciando o devido pagamento à contratada, se for o caso, 

apurando posteriormente a responsabilidade de quem deu causa ao prejuízo ao Erário 

decorrente desse pagamento de juros, caso seja decorrente de ação ou omissão dos gestores da 

FUNASA/SC ou dos contratos". 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

   Foi iniciado o processo de penalidade  contra a empresa contratada 

Síntese dos resultados obtidos 

 O Processo encontra-se em andamento 

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

providências pelo gestor 
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 A falta de pessoal capacitado e a não existência de um procurador federal a disposição desta 

Suest em Florianópolis ... ... 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    29 OS - 227242 024 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Apresentar o fundamento legal (com a anexação dos documentos que comprovem este 

fundamento) para que as aquisições de medicamentos estejam sendo realizadas por parte da 

conveniada Rondon Brasil. 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  
   Em relação às Compras realizadas pela Conveniada Rondon Brasil no exercício de 2009, 

foram efetuadas devido à mesma apresentar recurso pactuado no plano de trabalho do convenio n° 
006/04 para o item medicamentos. Sendo embasada através da Portaria n° 420 de 14 de abril de 2009, 
onde cita que é de responsabilidade das Coordenações Regionais a manutenção do Tratamento de 
Saúde da População Indígena nos casos de descontinuidade de fornecimento de medicamentos pelo 
Desai. Devido a Conveniada Rondon Brasil já apresentar um Pregão Eletrônico em aberto e ter em seu 
convenio pactuado com a Funasa um recurso destinado para a aquisição de medicamentos, 
solicitamos a compra dos medicamentos que apresentavam descontinuidade de fornecimentos do 
Desai. 

Síntese dos resultados obtidos 

 Atendimento a população indígena 

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

providências pelo gestor 

 . 

 

Unidade Jurisdicionada 

Denominação completa:  Código SIORG 

Funasa - Superintendência de Santa Catarina 255024 

Recomendações do OCI 

Recomendações expedidas pelo OCI 

Orde

m 

Identificação do Relatório de 

Auditoria 
Item do RA Comunicação Expedida 

    30 OS - 227242 024 OS - 227242 

Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina 255024 

Descrição da Recomendação: 

Cumprir as recomendações expedidas no Relatório de Auditoria nº 208108 (Prestação de 
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Contas 2007) e não atendidas. As constatações do Relatório nº 208108 cujas recomendações 

não foram atendidas foram as seguintes: 

nº 2.1.1.1: Adotar  procedimentos  de  controle  e revisão documental em relação à concessão  

de diárias, a fim de evitar as inconsistências apontadas de forma  tempestiva, principalmente 

nos casos de restituição dos valores pagos; 

nº 2.1.3.1: Realizar um monitoramento mais tempestivo e eficiente da execução dos convênios, 

de forma que a Coordenação Regional atue de maneira preventiva, evitando desconformidades 

na implementação dos Planos de Trabalho dos convênios firmados com a FUNASA; 

nº 3.1.1.2: 

Recomendação: 001 

Aplicar as penalidades/sanções contratuais, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei 

8.666/93, face atraso no prazo de entrega das obras, no caso dos contratos citados nesta 

Constatação". 

Recomendação: 002 

Notificar as empresas quanto à aplicação de penalidades/sanções, descumprimento de cláusulas 

contratuais, devido ao atraso no prazo entrega das obras; 

nº 5.1.1.1: Providenciar o devido registro patrimonial dos bens oriundos do Convênio n.° 

066/2002, inclusive solicitando formalmente à Coordenação Geral de Patrimônio 

(Comap/Sepat), da Presidência da FUNASA, as alterações de sistema mencionadas; 

nº 6.2.1.2: Proceder à imediata apuração dos processos de sindicância n.° 25295.002.321/2007-

96, 25295.000.184/2007-55, 25295.003.867/2007-64 e 25295.000.113/2008-33, inclusive 

requisitando servidores de outras Coordenações da FUNASA ou ainda de outros órgãos do 

Serviço Público Federal; 

nº 7.2.1.1: Providenciar o atendimento às recomendações não atendidas relativas ao Relatório 

da Auditoria Interna da FUNASA, n.° 2007/027, bem como implementar sistemática de 

monitoramento das recomendações da Auditoria Interna, visando garantir o atendimento 

tempestivo de todas as recomendações emanadas. 

 

Providências Adotadas 

Setor responsável pela implementação Código SIORG 

Superintendência de Santa Catarina          255024 

Síntese da providência adotada:  

  As recomendações estão sendo implementadas gradativamente, sendo algumas já foram 

atendidas, considerando a falta de recursos humanos.  

  

Síntese dos resultados obtidos 

 Atendimento parcial das recomendações 

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

providências pelo gestor 

 A falta de pessoal para atuar na área meio bem como a falta de um procurador federal atuando 

na Suest/SC,. 
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16. INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS 

RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE 

CONTROLE INTERNO. 

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

QUADRO A.16.1 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DA UNIDADE DE 

CONTROLE INTERNO OU DE AUDITORIA INTERNA ATENDIDA 

NO EXERCÍCIO 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou 

Auditoria Interna 

Identificação do 

Relatório de Auditoria 
 

Data do Relatório de 

Auditoria 
 

Item do Relatório de 

Auditoria 
 

Comunicação 

Expedida/Data 
 

Nome da unidade 

interna da UJ 

destinatária da 

recomendação 

 

Descrição da 

Recomendação 
 

Providências adotadas pela unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

 Síntese das providências adotadas  

 Síntese dos resultados obtidos 

 Análise crítica dos fatores positivos e negativos que facilitaram ou prejudicaram a adoção 

de providências pelo gestor 

 

16.2 Recomendações da unidade de controle interno ou de Auditoria 
Interna pendentes de atendimento  

QUADRO A.16.2 – INFORMAÇÕES SOBRE RECOMENDAÇÃO DE UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA PENDENTE DE ATENDIMENTO NO FINAL DO EXERCÍCIO 

DE REFERÊNCIA 

Caracterização da Recomendação expedida pela Unidade de Controle Interno ou 

Auditoria Interna 

Identificação do 

Relatório de Auditoria 
 

Item do Relatório de 

Auditoria 
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Comunicação Expedida  

Nome da unidade 

interna da UJ 

destinatária da 

recomendação 

 

Descrição da 

Recomendação 
 

Justificativas da unidade interna responsável 

Nome da unidade interna da UJ responsável pelo atendimento da recomendação 

 Justificativas para o não atendimento  

  

OBSERVAÇÃO: AS INFORMAÇÕES REFERENTES A ESTE ITEM ESTÃO SENDO 

CONSOLIDADAS NO RELATÓRIO DE GESTÃO DA PRESIDÊNCIA DA FUNASA/DF. 
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17. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA GESTÃO 

17.1 Declaração do contador atestando a conformidade das 
demonstrações contábeis 

QUADRO B.1.1 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 
EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE 
JURISDICIONADA. 
“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

 
 

DECLARAÇÃO DO CONTADOR 
Denominação completa (UJ) Código da UG 

 
 

 
Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema Siafi (Balanços 

Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, 
previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964) relativas ao exercício de 2011 refletem 
adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade 
jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão. 

 
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração. 

Local  Data  
Contador 
Responsável 

 
CRC 
nº 
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QUADRO B.1.2 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 
EXERCÍCIO NÃO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE 
JURISDICIONADA. 
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18. ANÁLISE CRÍTICA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA 
 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

 

19. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS EMPRESAS 

ESTATAIS. 
 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

 

20. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA DE CAPITAL 

 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

21. INFORMAÇÕES SOBRE FUNDO PARTIDÁRIO 
 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

 

22. INFORMAÇÕES SOBRE FUNDOS CONSTITUCIONAS 
 

 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

 

23. INDICADORES DE DESEMPENHO DO IFES 
 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

24.  ANALISE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA 

 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

25. REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMISTRADORES 
 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

 

26. CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES NA MODALIDADE 

“PRODUTO” 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 
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27. SUPERVISÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. 
 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

 

28. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS ALIENADOS EM 2010 EM 

CONSONÂNCIA COM O PLANO NACIONAL DE 

DESOMIBILIZAÇÃO 
 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

 

29. INFORMAÇOES SOBRE CONTRATOS DE GESTÃO 

CELEBRADOS. 
 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 

 

30. AVALIAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA 

UJ. 
 

“NÃO SE APLICA A NATUREZA JURÍDICA DA UJ” 
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31 CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO: 
 
 Vale destacar, no desempenho da gestão do exercício de 2011, alguns êxitos alcançados 

por essa Superintendência, mesmo tendo que enfrentar certas dificuldades próprias das 

atividades ligadas à execução de políticas públicas. 

 No decorrer do ano de 2011, devido ao reduzido número de profissionais, a Equipe de 

Educação e Saúde da Superintendência apoiou os municípios na elaboração e execução Projetos 

de Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), principalmente através da emissão de 

pareceres técnicos e de reuniões com os representantes dos municípios. Através desta forma de 

atuação a Seção de Educação e Saúde - Saduc conseguiu alcançar sua meta de apoio os 

municípios, mas vale destacar que as supervisões em loco ficaram prejudicadas, pois do total de 

municípios apoiados apenas três municípios receberam visitas técnicas de acompanhamento.  

 A Saduc através da realização de oficinas, emissão de pareceres técnicos ou de reuniões 

com representantes dos municípios apoiou 06 municípios na elaboração de Planos Municipais de 

Saneamento Básico.   

 Em relação ao Setor de Prestação de Contas, salientamos que o volume de análises ficou 

prejudicado devido à licença-maternidade da única servidora analista de Prestação de Contas 

desta SUEST/SC, que ocorreu de março a setembro/2011.  

 Desta forma, o número de análises realizadas no referido período foi bastante reduzido, 

uma vez que foi viabilizada a vinda de apenas 01 servidor para força-tarefa (SUEST/MS) no 

período de 10 (dez) dias em junho/2011. A inviabilidade do deslocamento de mais servidores 

deu-se por conta de restrição orçamentária e o Decreto nº 7.446/2011. 

 É importante mencionar que a falta de Procuradoria junto à esta SUEST/SC também 

consiste em fator limitante à celeridade de nossas atividades, uma vez que a Procuradora que 

atualmente nos presta assessoria jurídica divide essa atividade junto à FUNASA com sua 

demanda de trabalho já existente junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral de Santa 

Carina, órgão na qual está lotada. 

No Apoio ao controle da qualidade de água para consumo humano, as metas físicas foram 

cumpridas, porém a execução das ações para cumprir os objetivos da subação não dependem 

exclusivamente da Funasa. Tivemos dificuldades na viabilização dos Termos de Compromissos 

e o município está com dificuldades na execução do termo de compromisso pactuado. 

 As metas em sua maioria foram cumpridas, porém elas não dependem unicamente da 

Funasa para seu cumprimento integral, pois dependem também dos convenentes e 

compromitentes atenderem às pendências contidas nos pareceres técnicos para adequações do 

projeto básico. As metas relativas às visitas preliminares de Convênios e de TC-PAC (PAC1), 

tivemos dificuldades uma vez que os compromitentes não tem atendido às pendências de projeto 

e também devido ao excesso de demandas e a priorização do PAC 2 com análises, re-análises de 

projetos e visitas técnicas para contratação de projetos, impossibilitando a realização da visita 

técnica preliminar. 

 No apoio a gestão dos Sistemas de Saneamento Básico em Municípios de até 50.000 

habitantes, também tivemos dificuldades uma vez que não foram definidos os procedimento e 

legalidade da minuta do Termo de Cooperação Técnica. 

 

 Na área de recursos humanos tivemos alguns progressos em relação apresentado no 

relatório do exercício passado 2010, no que diz respeito à gestão de pessoas. 

Implantamos o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com a realização dos 

exames médicos periódicos e o encaminhamento de servidores para a perícia médica.  

 Apesar das dificuldades encontradas com a utilização do programa SIAPENET, 

gerenciado pelo Ministério do Planejamento, que não permitiu a convocação do quantitativo de 

pessoas programadas, dentre estes estavam os empregados públicos anistiados cedidos a esta 
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Superintendência e os contratados temporariamente. Conseguimos convocar 42 (quarenta e dois) 

servidores ativos, das 77 pessoas programas para realizar os exames médicos.   Tivemos 4 

(quatro) recusas. 

 Criamos como instrumento de monitoramento e gestão de pessoas, planilhas em Excel, 

onde registramos as atividades desenvolvidas durante o ano de 2011, pelas pessoas lotadas no 

Serviço de Recursos Humanos. Num total de 20 planilhas com quantitativo dos processos 

analisados; capacitação de pessoal; benefícios concedidos; recadastramento de aposentados e 

pensionistas; redimensionamento de pessoal lotado na superintendência, e outras. 

 Apesar dos problemas enfrentados como a não adequação dos recursos financeiros ao teto 

orçamentário da Superintendência, que direcionaram para as demandas dos processos de 

saneamento, conseguimos qualificar 38 servidores em 3 eventos internos, promovidos pelo Setor 

de Capacitação e promovemos a participação de 11 servidores em 16 eventos externos, com 

emissão de passagens e diárias com recursos destinados a Capacitação de servidores públicos 

federais. 

 Realizamos também 100% de recadastramento de aposentados e pensionistas. Foram 

também analisado um quantitativo de 130 processos para concessão de benefícios.        

 Considera-se também o prejuízo a esta Superintendência do quantitativo insuficiente de 

pessoal capacitado e com perfil para exercer as atividades na área de compras, licitações e 

contratos, aliado à ausência de Procuradoria Jurídica, uma vez que contávamos com o apoio do 

Procurador da Superintendência Estadual da Funasa de Porto Alegre/RS com isso ocasionou 

muitas das vezes a perda de prazos, devido à necessidade de cumprir os tramites obrigatórios dos 

processos.     

 Conclui-se que o desempenho das atividades realizadas por esta Superintendência 

Estadual em Santa Catarina, em 2011, conforme exposto no presente Relatório de Gestão, ficou 

prejudicada em algumas ações em virtude de não existir Procurador Federal para analisar os 

processos judiciais e de convênio, bem como as demandas da área administrativa. 

 Conclui-se também que o crédito orçamentário disponibilizado a esta 

Superintendência Estadual, obteve êxito na execução num percentual de 75%, e que o item mais 

prejudicado foi as despesas de capital. 

 

 

 

 

 

 

  

 




